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PRÓLOGO 

 

A necessidade de inicialmente realizar esta breve apresentação se deu pelo anseio de 

me libertar da frigidez com a qual se dá a redação do texto cientifico e me colocar em 

primeira pessoa. Pesei a necessidade de expor a minha relação pessoal e íntima com o objeto 

de pesquisa, a fim de justificar a adoção da estrutura como o texto foi construído e o 

posicionamento de ideias nele contidos. Entendi necessário, também, expor o que ocorreu 

comigo durante a pesquisa e redação deste texto, a fim de revelar o âmago de todo o processo. 

O texto apresentado aqui é fruto das inquietações que gradativamente foram surgindo 

durante minha atuação como professor e pesquisador no Amapá.  Apesar de ter conhecido o 

Amapá somente em 2013, adotei e fui adotado por esta terra de corpo e alma. Eu adotei a 

terra, cidades, rios e matas do Amapá como minha morada, meu território! O povo do Amapá 

me adotou como sua gente, com carinho, amizade e respeito. Este acolhimento me despertou 

para a responsabilidade do meu papel como professor e pesquisador, por isso, mergulhei 

fundo nas problemáticas que envolvem o cotidiano do povo do Amapá e que são inerentes à 

Geografia e me tornei um militante dessas causas. Enfim, encontrei o meu lugar no mundo. 

Mesmo que soe como clichê essa afirmação, é a que melhor resumi o que me aconteceu. 

Neste trabalho busquei sintetizar tudo aquilo que eu acredito ser necessário 

compreender, sob o ponto de vista da Geografia, sobre a dinâmica socioespacial 

contemporânea do Amapá. O ponto de partida foram as grandes obras de infraestrutura do 

Pac, por meio de um olhar crítico e fundamentado na visão da Geografia sobre as 

transformações socioespaciais decorrentes da expansão do modo de produção capitalista. O 

resultado é exposto sob a forma de um texto que busca articular o conhecimento geográfico 

sobre o assunto com as angústias e os anseios do povo amapaense, em especial, dos povos 

tradicionais. 

A pesquisa que deu origem a este trabalho foi realizada no âmbito do doutoramento 

em Geografia. Entretanto, não vejo que este produto é apenas um requisito para a obtenção do 

título de doutor. Este trabalho significa o resultado de toda uma trajetória acadêmica. Nele, 

pude reavaliar todo o percurso formativo pelo qual passei, desde a educação básica até a pós-

graduação, reavaliando, inclusive, valores e princípios sob os quais fui educado. Foi uma 

oportunidade de reaprender aquilo que eu acreditava já saber, mas que pude constatar que só 



 

 

conhecia superficialmente. Portanto, foi um momento de aprofundamento do conhecimento e 

um mergulho em minha própria consciência. 

Reaprender significou renovar a forma como faço e encaro vários aspectos de meu 

trabalho e minha vida. Pude renovar o meu modo de escrever, com uma linguagem que 

considero mais fluída, clara e consistente. Renovei o meu entendimento sobre a Geografia, 

seus conceitos, categorias e temas. Renovei o meu conhecimento sobre o Amapá, passando a 

enxergar muito mais nas mesmas coisas e lugares que já conhecia antes. Renovei a forma de 

conceber o trabalho como professor e pesquisador e o compromisso desse trabalho junto à 

sociedade. Renovei a forma de enxergar o mundo e as pessoas, resgatando em mim a 

esperança e passando a acreditar na fraternidade como solução elementar dos problemas 

humanos. Renovei a minha concepção sobre a vida e a forma de lidar com suas inúmeras 

problemáticas, adquirindo maior equilíbrio, racionalidade e espiritualidade. Enfim, renovei a 

mim mesmo e acredito com isso ter contribuído com um fragmento da renovação do mundo. 

Em todo este processo de renovação, acredito ter alcançado uma nova dimensão de 

consciência. Acredito também, que esta nova dimensão não é possível ser descrita por meio 

de uma hierarquização, pois não representa um patamar superior ao anterior. Trata-se apenas 

de um estágio diferenciado de consciência. É uma forma diferente de ver e conceber as coisas. 

O que vou fazer com o conhecimento que tenho e o novo estágio de consciência que alcancei 

é que vai me colocar mais acima ou abaixo dos outros. 

Portanto, espero que na leitura desse trabalho você consiga ver um pouco do resultado 

desse processo de renovação. Compreenda que o que está escrito aqui é fruto da preocupação 

e responsabilidade que tenho com a terra e o povo que me acolheu. Por isso, talvez, o que se 

apresenta aqui não é exatamente o que a academia espera de mim, mas o que eu acredito que 

possa ser útil ao povo do Amapá. 

 

Eduardo Margarit 
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Todos estamos inseridos no turbilhão mundial da 

modernidade. Uns engajam-se no establishment, 

outros criticam-no. Uns fazem da ciência 

instrumento de ascensão social e envolvimento 

político, outros procuram colocar o 

conhecimento científico a serviço da 

transformação e da justiça social. Não se trata, 

pois, de apontar o que está certo ou errado. 

Trata-se, isso sim, de construir as explicações 

das diferenças, demarcá-las e revelá-las por 

inteiro. 

(OLIVEIRA, 2001, p. 64) 

 

  



 

 

 

 

RESUMO 

 

O estado do Amapá desponta como importante território de integração logística do 

capitalismo mundial. Suas terras situam-se na confluência do rio Amazonas com o Oceano 

Atlântico e são as mais próximas dos mercados europeu e norte-americano que o Brasil 

possui. Este potencial logístico-localizacional do Amapá levou ao planejamento de integração 

de suas terras ao Arco-Norte dos Eixos de Integração e Desenvolvimento, em 1996. 

Entretanto, a implantação da infraestrutura necessária à consolidação deste eixo só teve início 

em 2007, com o desenvolvimento do Programa de Aceleração do Crescimento (Pac), que 

iniciou a pavimentação asfáltica de rodovias, a construção de usinas hidrelétricas, a 

implantação de linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional, a construção da Ponte 

Binacional entre o Amapá e a Guiana Francesa e a reestruturação da infraestrutura portuária e 

aeroportuária do Amapá. Diante deste cenário, o objetivo deste trabalho foi compreender as 

estratégias políticas e as consequências socioespaciais das grandes obras de infraestrutura 

desenvolvidas no Amapá no âmbito do Pac. A hipótese lançada é a de que as grandes obras de 

infraestrutura no Amapá são resultantes de um modelo de desenvolvimento adotado pelo 

Estado, que engendra uma ditadura do capital, por meio da força imperiosa de uma estrutura 

político-empresarial hegemônica, reproduzindo um discurso autoritário e práticas de coerção, 

reordenando o território de acordo com a lógica do capitalismo global e desestruturando o 

modo de vida dos povos tradicionais. Para verificar a hipótese, a metodologia envolveu a 

investigação sobre as transformações socioespaciais proporcionadas pelas grandes obras de 

infraestrutura do Pac no Amapá, a partir do processo de reordenamento territorial de acordo 

com a lógica do capitalismo global. Foram realizadas ainda entrevistas com representantes 

dos povos tradicionais afetados pelos grandes projetos de desenvolvimento capitalistas. É na 

contradição existente entre a organização territorial do capitalismo e a dos povos tradicionais 

que esta tese estrutura seus argumentos para identificar as estratégias políticas e as 

consequências socioespaciais do modelo de desenvolvimento adotado pelo Estado no Amapá. 

Como resultado, constatou-se que as grandes obras de infraestrutura do Pac são fruto de um 

modelo de desenvolvimento hegemônico, que visa consolidar as redes técnicas necessárias ao 

desenvolvimento do capitalismo, gerando a competitividade territorial necessária a expansão 

dos circuitos produtivos. O desenvolvimento do agronegócio, da mineração, da indústria 



 

 

madeireira, da indústria pesqueira e da indústria petrolífera no Amapá tornou-se símbolo do 

progresso e desenvolvimento econômico do estado, mas, contraditoriamente, também 

significou a desestruturação do modo de vida de diversas comunidades tradicionais. Esta 

dinâmica é fruto da consolidação do planejamento regional estratégico para a Amazônia sob a 

ótica dos atores hegemônicos, em um contexto macroeconômico neoliberal do capitalismo 

global. A lógica espacial dessa dinâmica é um continuo processo de expansão de uma 

fronteira capitalista, forjada pelo arranjo dos circuitos produtivos do capitalismo global, que 

reordena o espaço de acordo com suas necessidades. Conclui-se que o reordenamento 

territorial de acordo com a lógica do capitalismo global no Amapá implica em conflitos com 

os povos tradicionais, pois se trata de duas lógicas antagônicas de conceber a posse e uso da 

terra. A ditadura do capital no Amapá se revela pelo uso de estratégias de coerção e violência 

contra os povos tracionais para a efetivação dos interesses hegemônicos. Entretanto, foi 

possível constatar também estratégias de resistência dos povos tradicionais do Amapá, por 

meio de movimentos sociais e projetos alternativos de desenvolvimento.  

 

Palavras-chave: Amapá; Infraestrutura; Integração; Povos Tradicionais; Território. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The state of Amapá emerges as an important territory for the logistical integration of global 

capitalism. Its lands are located at the confluence of the Amazon river with the Atlantic Ocean 

and are the closest to the European and North American markets that Brazil has. This 

potential of Amapá‟s logistic-location led to the integration of its lands into the Northern Arc 

of Integration and Development Axes, in 1996. However, the implementation of the necessary 

infrastructure to consolidate this axis only began in 2007, with the development of Program 

for Growth Acceleration (Pac), which started the asphaltic paving of highways, the 

hydroelectric power plants, the implementation of the National Interconnected System 

transmission lines, the Binational Bridge between Amapá and French Guiana and the port and 

airport renovation. In view of this scenario, the objective of this work was to understand the 

political strategies and the social and spatial consequences of the major infrastructure works 

developed in Amapá under Pac. The hypothesis is that the infrastructure works in Amapá are 

the result of a state-adopted development model that engenders a capitalistic dictatorship 

through the imperative force of a hegemonic political-business structure, reproducing 

authoritarian and coercive practices, reordering the territory in accordance with the logic of 

global capitalism and de-structuring the traditional peoples‟ way of life. Methods involved 

reflecting on the socio-spatial transformations caused by the Pac infrastructure works in 

Amapá, from the territorial reordering process according to the global capitalist logic. There 

were also interviews with representatives of the traditional peoples affected by the major 

capitalistic development projects. It is in the contradiction between capitalism and the 

traditional peoples‟ territorial organization that this thesis structures its arguments to identify 

the political strategies and socio-spatial consequences of the development model adopted by 

the Federal Government in Amapá. As a result, it was found that Pac's major infrastructure 

works are the result of a hegemonic development model, which aims to consolidate the 

technical networks necessary for development, generating the territorial competitiveness 

necessary to expand production circuits. The development of agribusiness, mining, logging, 

fishing, and oil industry in Amapá has become a symbol of the state's progress and economic 

development, but, contradictorily, also meant the dismantling of several traditional 

communities‟ way of life. This dynamic is the result of regional strategic planning for the 



 

 

consolidation of the Amazon, under the hegemonic actors perspective, in a neoliberal 

macroeconomic context of global capitalism. The spatial logic of this dynamic is a continuous 

process of capitalist frontier expansion, forged by the arrangement of global capitalism 

productive circuits, which reorders space according to its needs. It is concluded that the 

territorial reordering according to global capitalist interest in Amapá implies conflicts with the 

traditional peoples, since these two have conflicting ideologies regarding the possession and 

use of the land. The capitalistic dictatorship in Amapá was revealed by the use of coercion 

and violence strategies against the traditional peoples for the hegemonic interest‟s realization. 

However, it was possible to verify Amapá traditional peoples resistance strategies, through 

social movements and alternative development projects. 

 

Key-words: Amapá; Infrastructure; Integration; Territory; Traditional Peoples. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

O estado do Amapá é uma unidade da federação relativamente nova, criada com a 

Constituição Brasileira de 1988, a partir do Território Federal do Amapá criado em 1943. Sua 

criação está relacionada com a grande relevância geopolítica desta porção territorial para o 

Brasil, por estar localizada entre a foz do Rio Amazonas e a fronteira com a Guiana Francesa. 

Apesar da relevância geopolítica, o Amapá permaneceu durante o século XX relativamente 

isolado da dinâmica econômica do restante do País, devido à precária infraestrutura de 

circulação, incapaz de dotar o território da fluidez necessária ao desenvolvimento do 

capitalismo. 

Com a implantação do Programa de Aceleração do Crescimento (Pac), em 2007, teve 

início diversas obras de infraestrutura no Amapá capazes de consolidar a integração territorial 

competitiva do estado. O asfaltamento de rodovias, a construção de usinas hidrelétricas, a 

conexão do estado com o Sistema Interligado Nacional (SIN) de energia, a construção da 

Ponte Binacional entre o Amapá e a Guiana Francesa, o desenvolvimento do complexo 

portuário de Santana e a construção de um novo terminal de passageiros no aeroporto de 

Macapá, são as principais obras de infraestrutura de grande envergadura desenvolvidas no 

âmbito do Pac no Amapá. 

As obras de infraestrutura do Pac consolidaram as redes técnicas necessárias ao 

desenvolvimento do capitalismo e a apropriação dos bens naturais disponíveis, como as terras, 

os minérios, os rios, as matas, entre outros. Diante desta condição houve a ascensão da 

mineração, do agronegócio, da indústria madeireira, da indústria pesqueira e da indústria 

petrolífera, tidos como grandes projetos de desenvolvimento do Amapá. Como consequência 

da implantação e crescimento destes grandes projetos capitalistas, ocorre um processo de 

reordenamento territorial no Amapá, que passa a se configurar dentro da lógica de reprodução 

destas atividades. 

Portanto, com o desenvolvimento do capitalismo no Amapá, proporcionado pelas 

grandes obras de infraestrutura, surge como problemática a contradição existente entre a 
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organização territorial do capitalismo e a dos povos tradicionais. A introdução de uma nova 

lógica da organização territorial aos interesses do mercado, capitais, exportação e 

agronegócio, vêm desestruturando o modo de vida dos povos tradicionais e gerando conflitos 

territoriais. 

Esta nova racionalidade no ordenamento territorial do Amapá é fruto de um modelo de 

desenvolvimento, ligado à lógica de reprodução do capitalismo global. Este modelo de 

desenvolvimento vem se perpetuando com estratégias que visam a manutenção do poder e da 

concentração da renda das elites, por meio do aparato estatal e suas políticas públicas, que 

garantam a perpetuação deste arranjo político-econômico, assumindo características 

hegemônicas.  

No bojo do processo de acumulação capitalista no Brasil está um componente 

territorial que se materializa na expansão da fronteira agrícola. O modelo de desenvolvimento 

adotado pelo Estado sustenta a estratégia de expansão territorial do capitalismo, que impõe 

uma nova lógica de ordenamento territorial de acordo com as premissas do capitalismo 

global. A imposição da lógica que sujeita o território aos interesses do capitalismo global é 

aqui descrita por meio da metáfora “ditadura do capital”, termo cunhado por Octavio Ianni na 

década de 1970, e atualmente apropriado por alguns movimentos sociais, para designar a 

política econômico-territorial do Estado. Portanto, a ditadura do capital se materializa 

espacialmente na progressiva expansão da fronteira capitalista e se impõe no Amapá por meio 

das grandes obras de infraestrutura, como conjecturo para a expansão do capitalismo. Não à 

toa, o agronegócio tem se utilizado do termo “última fronteira” para qualificar o Amapá como 

um território a ser conquistado no processo de expansão do capitalismo no campo, revelando 

o contexto ideológico que envolve o processo de desenvolvimento do capitalismo no Amapá. 

 Para dar suporte a esta estratégia de desenvolvimento há um complexo aparato político 

mobilizado para influenciar decisões e convencer a opinião pública da necessidade de 

continuidade de tais empreendimentos. Baseado no discurso de que as grandes obras de 

infraestrutura no Amapá são indispensáveis para o desenvolvimento do País, o Estado forja 

uma ideia equivocada da imperiosa necessidade na execução destas obras, qualificando os 

empreendimentos e reduzindo as críticas a partir de um discurso que exalta a necessidade de 

bem estar coletivo, mesmo que para isso seja necessário desestruturar comunidades e degradar 

o meio ambiente. Para tanto, é difundida a falácia de que os impactos socioambientais 

decorrentes dos grandes projetos de desenvolvimento no Amapá são infinitamente menores do 

que seus benefícios. Neste sentido, há uma estratégia de publicidade que envolve slogans, 
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propagandas governamentais, além dos discursos de parlamentares, governantes e 

empresários na mídia, que (re)produzem o discurso hegemônico. Dominam também neste 

cenário as estratégias de coerção e violência contra povos tradicionais, movimentos sociais e 

entidades representativas dos interesses destes povos, em um claro cenário de violação dos 

mecanismos democráticos. 

Portanto, a problemática aqui colocada é a de que o Amapá é alvo de um processo de 

integração competitiva do território, a partir de grandes obras de infraestrutura, permitindo a 

implantação de grandes projetos de desenvolvimento capitalistas, sob os auspícios de um 

poder hegemônico, em sintonia com o capitalismo global. A partir desta premissa, a pesquisa 

realizada foi norteada pela seguinte questão central: Quais são as estratégias políticas e as 

consequências socioespaciais em torno das grandes obras de infraestrutura desenvolvidas no 

âmbito do Pac no Amapá? 

A hipótese lançada é a de que as grandes obras de infraestrutura no Amapá são 

resultantes de um modelo de desenvolvimento adotado pelo Estado, que engendra uma 

ditadura do capital, por meio da força imperiosa de uma estrutura político-empresarial 

hegemônica, reproduzindo um discurso autoritário e práticas de coerção, reordenando o 

território de acordo com a lógica do capitalismo global e desestruturando o modo de vida dos 

povos tradicionais. 

A partir da problemática delimitada e da hipótese lançada, faz-se necessário identificar 

os objetivos que serviram de elemento norteador da pesquisa, a fim de investigar a hipótese 

proposta. Para tanto, foi definido um objetivo central, mais amplo e geral, que abrangeu toda a 

pesquisa e a elaboração desta tese, e alguns objetivos específicos que serviram para orientar as 

etapas de confecção do trabalho. O objetivo geral foi compreender as estratégias políticas e as 

consequências socioespaciais das grandes obras de infraestrutura desenvolvidas no Amapá no 

âmbito do Pac, orientado pelos seguintes objetivos específicos: Identificar o modelo de 

desenvolvimento adotado pelo Estado e suas consequências na organização do espaço na 

Amazônia; Analisar o processo de integração territorial competitiva do Amapá por meio das 

grandes obras de infraestrutura; Identificar as transformações socioespaciais no Amapá 

decorrentes das grandes obras de infraestrutura desenvolvidas no âmbito do Pac; E identificar 

as estratégias e alternativas dos povos tradicionais de resistência a este modelo de 

desenvolvimento no Amapá. 

Diante da problemática, hipótese e os objetivos expostos, a metodologia aplicada neste 

trabalho se voltou aos procedimentos teóricos e operacionais necessários para alcançar os 
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objetivos propostos. Cabe antes aqui uma breve justificativa para a escolha do tema. Para 

tanto, é necessário que se ressalte inicialmente a relação do pesquisador com o objeto de 

pesquisa em pauta, pois foi este o ensejo principal da opção de sua investigação. Viver e 

trabalhar na Amazônia, mais propriamente no Amapá, com projetos de pesquisa e extensão 

junto aos povos tradicionais, capacitou e instigou este pesquisador a produzir um trabalho que 

mostrasse de forma sistemática a dinâmica de reordenamento territorial pelo capitalismo no 

Amapá, de forma a proporcionar elucidações e desvelar os bastidores deste processo que 

impacta o modo de vida dos povos tradicionais. Esta preocupação foi o ponto de partida para 

pensar a elaboração deste trabalho com uma função social primária: a capacidade de 

representar e empoderar um povo que é subjugado pelo poder hegemônico. Devido a essa 

vivencia do pesquisador com o objeto de pesquisa, a pesquisa qualitativa se demonstrou como 

melhor estratégia para equacionar a problemática exposta, já que, segundo Ramires e Pessôa 

(2013, p. 25): “A pesquisa qualitativa tem como identidade o reconhecimento da existência de 

uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, de uma interdependência viva entre o 

sujeito e o objeto e de uma postura interpretativa” Se faz necessário destacar que foi feita a opção 

pela pesquisa qualitativa, por meio de uma visão holística, que Alves-Mazzotti e 

Gewandsznajder (1999) descrevem como sendo a pesquisa de tradição interpretativa, que tem 

como pressuposto o fato de que ao compreender as inter-relações que surgem em um 

determinado contexto é possível compreender o significado de um comportamento ou evento. 

Foi a partir desta proposta que a pesquisa foi orientada, ou seja, no sentido de interpretar a 

dinâmica socioespacial atual do Amapá diante das grandes obras de infraestrutura. 

Para fins de realização da pesquisa, a metodologia se orientou a partir dos objetivos 

propostos, enquanto eixos de investigação, de modo a aferir a hipótese proposta. Para tanto, 

foram realizados os seguintes procedimentos: Levantamento bibliográfico em bibliotecas das 

Universidades e Institutos de Pesquisa, em bancos de teses e dissertações, em periódicos 

científicos, entre outros, e a consequente leitura e fichamento das obras, a fim e sistematizar as 

referencias bibliográficas a serem utilizadas; Levantamento de dados secundários de instituições, 

como IBGE, Inpa, Embrapa, Inpe, Imap e Iepa, a fim de confrontar a hipótese proposta; 

Trabalho de campo, de modo a obter informações primárias via entrevistas, com representantes 

dos povos tradicionais impactados pela dinâmica de implantação das grandes obras de 

infraestrutura no Amapá; Armazenamento e sistematização dos dados primários e secundários; 

Análise da documentação cartográfica e dados, para a elaboração de mapas, a fim de espacializar 

os fenômenos investigados; Análise das informações obtidas no levantamento bibliográfico, nos 
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dados primários e secundários, a fim de estabelecer a sistematização dos resultados, com a 

elaboração do texto, contendo quadros, gráficos, diagramas, mapas e imagens; Por fim, foram 

explicitadas as conclusões referentes à pesquisa, com a elaboração do texto final. 

Cabe destacar os trabalhos de campo como etapa basilar no levantamento de dados
1
. 

Como técnica, foram realizadas entrevistas, cujo roteiro consta no Apêndice I deste trabalho. Os 

entrevistados foram pessoas atingidas por grandes projetos de desenvolvimento no Amapá, como 

o agronegócio, as usinas hidrelétricas, a indústria madeireira, a mineração, a indústria pesqueira e 

a indústria petrolífera. A seleção dos entrevistados se deu por meio da busca por lideranças 

comunitárias, que pudessem responder pelo grupo, ou por meio de entrevista diretamente às 

pessoas/famílias afetadas pelo empreendimento, como no caso daquelas que foram expulsas da 

terra. Este procedimento teve como objetivo coletar dados capazes de aferir a hipótese e 

evidenciar os conflitos do grande capital com os povos tradicionais. 

Nos resultados da pesquisa optou-se por omitir a identidade de todos os entrevistados, 

mesmo daqueles que aceitaram ser identificados, apresentando apenas as iniciais de seus nomes. 

Esta opção se deve ao fato de que em grande parte dos relatos há denúncias. Muitos dos 

entrevistados também se sentem ameaçados, receberam diretamente ameaças ou foram vítimas 

de violência cometida por representantes dos grandes empreendimentos capitalistas 

desenvolvidos no Amapá. 

Os dados primários acabaram por qualificar os dados secundários e evidenciar a 

conflitualidade e perversidade existente no modelo de desenvolvimento em curso no Amapá. As 

entrevistas também foram fundamentais para a compreensão do modo de vida do povo 

amapaense e para revelar os conflitos procedentes do reordenamento territorial provocado pelo 

desenvolvimento capitalista. A seleção dos atingidos por estes empreendimentos para entrevista 

visa dar visibilidade aos conflitos existentes nesse processo. Tal escolha não impediu o 

levantamento de dados secundários dos empreendimentos do grande capital, que foram captados 

na internet e em material bibliográfico produzido por outros pesquisadores. 

Quanto ao método, a abordagem deste trabalho é inerente a Geografia Regional, como 

resultado da estratégia de análise da dinâmica socioespacial do Amapá. Entretanto, o ponto de 

partida para construir os resultados da pesquisa foi utilizar o método dialético, a fim de revelar as 

contradições e conflitos existentes no ordenamento territorial do Amapá. 

O recorte espacial é o estado do Amapá, no entanto, é a materialidade espacial das 

redes que constitui o escopo principal de investigação espacial deste trabalho. Neste contexto, 

                                                     
1
 Os trabalhos de campo foram realizados entre setembro de 2017 e outubro de 2018, com visitas e coleta de 

dados em todos os municípios do estado. 
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foram analisadas a natureza e dinâmica das redes, aqui adjetivadas de “técnicas”, que 

constituem elemento central no processo de reordenamento territorial do Amapá. 

 O recorte temporal do trabalho situa-se justamente no momento em que estas redes 

técnicas começam a se consolidar, o que ocorre com o Pac (2007). Entretanto, o Pac é fruto de 

políticas territoriais predecessoras. Por isso, se fez necessário também a compreensão do 

planejamento regional estratégico pensado para a Amazônia em toda a segunda metade do 

século XX, como processo instrutivo às políticas territoriais do início do século XXI. 

Concluiu-se que é apenas a partir da compreensão do processo histórico-geográfico do 

planejamento executado para a Amazônia durante a segunda metade do século XX que se 

pode compreender a materialização das políticas territoriais para o Amapá nas primeiras 

décadas deste século.  

Quanto ao recorte teórico, parte-se do pressuposto de que a seleção de termos, 

conceitos e categorias expressam uma intencionalidade, que neste trabalho se revela no intuito 

de identificar os atores que agem no ordenamento espacial do Amapá e as contradições e 

conflitos entre os diferentes planos ideológicos de territorialidade. Portanto, este trabalho se 

debruçou sobre três aspectos teórico-metodológicos básicos necessários para construir a 

compreensão das estratégias políticas e consequências socioespaciais das grandes obras de 

infraestrutura no Amapá no âmbito do Pac. O primeiro refere-se à dinâmica político-

econômica brasileira, orientada pelo capitalismo global, e responsável pela introdução de 

políticas territoriais exógenas, determinantes no processo de reordenamento territorial do 

Amapá. O segundo aspecto analisado é a existência de uma conflitualidade entre dois 

diferentes planos de territorialidade, o dos povos tradicionais, com a reprodução de seu modo 

de vida, e o do capitalismo, com a produção de commodities. O terceiro aspecto trata do 

discurso empregado como estratégia para promover a aceitação das grandes obras de 

infraestrutura no Amapá e as práticas de coerção e violência utilizadas para efetivar seus 

projetos. A partir da análise destes aspectos foi possível o estabelecimento de uma correlação 

entre atores/arenas, políticas territoriais/estratégias e discursos/práticas, para explicar o 

processo de reordenamento territorial no Amapá e as consequências ao modo de vida dos 

povos tradicionais, aferindo a hipótese proposta. 

 As categorias geográficas território e rede foram fundamentais na construção da 

discussão apresentada neste trabalho e serviram de base para a realização da pesquisa. Os 

conceitos de hegemonia, desenvolvimento, fronteira capitalista, redes técnicas e circuitos 
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produtivos são alguns dos principais utilizados e debatidos neste trabalho, com ênfase na 

problemática que constitui as bases das políticas territoriais para a Amazônia. 

Na construção do referencial teórico-metodológico foi realizada a revisão bibliográfica 

de obras oriundas da Geografia, como Abreu (2006), Becker e Egler (1993), Corrêa (2010), 

Haesbaert (2009), Harvey (2003, 2005, 2009 e 2011), Oliveira (2013), Machado (1998), 

Monbeig (1984), Moreira (2015, 2016), Oliveira (1988, 1993, 2001, 2004, 2007), Porto-

Gonçalves (2006, 2008, 2017), Raffestin (1993), Santos (1988, 1996, 1997, 2008, 2010), 

Santos e Silveira (2006), Smith (1988), Souza (2013), Velho (1972), Waibel (1955), entre 

outros que discutem a dinâmica do desenvolvimento do capitalismo no espaço geográfico. Por 

meio desses autores foi possível articular os argumentos sobre a constituição das redes no 

espaço geográfico e a fronteira capitalista como produto da expansão dos circuitos produtivos. 

Autores de outros campos das ciências sociais, como Amin (2005), Arrighi (1996), 

Bourdieu (1998), Burke (2003), Castells (2000), Diegues (2008), Faoro (1987), Furtado 

(1974, 2002), Galeano (1985), Gramsci (2004, 2007), Hall (2003), Hoefle (1999), Laraia 

(1993), Little (2003), Ianni (1981), Martins (1997, 2011), Mészáros (2011), Ribeiro (1995), 

Santos (2015), Veiga (2005), Wallerstein (2012), Ziegler (2013), entre outros, também 

serviram de suporte para a construção de argumentos deste trabalho.  

Como resultado de todo o processo de pesquisa e definição sistemática baseada nos 

objetivos específicos, esta tese se apresenta em quatro capítulos. Para remontar o processo de 

introdução de grandes obras de infraestrutura no Amapá o primeiro capítulo trata da 

identificação do modelo de desenvolvimento adotado pelo Estado e suas consequências 

territoriais, analisando como se operacionaliza a ditatura do capital na Amazônia, seus 

mecanismos políticos e consequências socioespaciais. Em seguida, no segundo capítulo, é 

identificada a dinâmica socioespacial do Amapá, contrapondo a lógica da organização do 

espaço dos povos tradicionais com a do capitalismo. Para tanto, são apresentados elementos 

sobre o modo de vida dos povos tradicionais do Amapá e sua relação com a terra-território, 

para em seguida tratar do processo de institucionalização do território no Amapá. No terceiro 

capítulo, é evidenciado como os projetos de desenvolvimento capitalistas estão aproveitando a 

competitividade territorial ativada pelas grandes obras de infraestrutura do Pac para promover 

a apropriação dos bens naturais do Amapá e quais as consequências desse processo para o 

modo de vida e a territorialidade dos povos tradicionais. O quarto capítulo identifica e analisa 

a violência e as estratégias de resistência contra o desenvolvimento hegemônico, tecendo 

considerações sobre os mecanismos de consenso e coerção em torno do projeto hegemônico, 



34 

 

os limites do modelo de desenvolvimento hegemônico, os movimentos sociais e os projetos 

alternativos de desenvolvimento no Amapá. Após todas estas análises são explicitadas as 

considerações finais referentes à pesquisa, que seguem a vertente das críticas ao modelo de 

desenvolvimento adotado pelo Estado e a busca de alternativas para a continuidade do modo 

de vida e territorialidade dos povos tradicionais, em consonância com o contexto ambiental e 

social da Região Amazônica. 

 Por fim, se faz necessário ressaltar que a relevância deste trabalho reside no fato de 

que o modelo de desenvolvimento adotado pelo Estado, ao reordenar o território de acordo 

com a lógica do capitalismo global, está impedindo a perpetuação do modo de vida dos povos 

tradicionais no Amapá. Portanto, a profusão de eventos associados às grandes obras de 

infraestrutura no Amapá deve ser investigada de forma a evidenciar o caráter perverso do 

modelo de desenvolvimento adotado pelo Estado, cujos empreendimentos tendem a 

beneficiar, com maior intensidade, os atores hegemônicos, sem trazer benefícios significativos 

à população em geral. 

O novo padrão de organização socioespacial no Amapá que passa a figurar com a 

construção de grandes obras de infraestrutura, desloca as principais vias de circulação dos rios 

para as rodovias e implanta uma nova lógica territorial, tende a agravar problemas 

socioambientais, com a aceleração do processo de desmatamento e a desestruturação do modo 

de vida dos povos tradicionais. Desta forma, espera-se que esta tese contribua para a 

desconstrução do discurso proferido pelo poder hegemônico, que está amplamente instalado 

na mídia e sustenta uma psicosfera
2
 favorável para a manutenção dos interesses dos atores 

hegemônicos e sua perpetuação no poder. 

Espera-se também que este trabalho seja um instrumento de empoderamento dos 

povos tradicionais na luta contra os empreendimentos capitalistas e seu caráter perverso. A 

apropriação deste trabalho pelos movimentos sociais pode significar o amparo científico 

necessário à desconstrução do discurso hegemônico e a construção de estratégias de luta e 

resistência. Apresenta-se também neste trabalho a necessidade de pensar em um modelo 

alternativo de desenvolvimento para o Amapá e são feitas algumas indicações sobre o 

assunto, o que pode subsidiar o debate sobre o tema, para que a luta contra o modelo de 

desenvolvimento hegemônico não se faça sem a construção de alternativas. 

  

                                                     
2
 O uso deste termo tem como base a definição de Milton Santos: “A psicosfera, reino das idéias, crenças, 

paixões, e lugar da produção de um sentido, também faz parte desse meio ambiente, desse entorno da vida, 

fornecendo regras à racionalidade ou estimulando o imaginário” (1997, p. 204). 
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CAPITULO 1: O MODELO DE DESENVOLVIMENTO ADOTADO 

PELO ESTADO 

 

 

 

Falar na existência de um modelo de desenvolvimento adotado pelo Estado significa, 

em outras palavras, inicialmente, assumir que os governantes da nação em determinado 

momento selecionaram um conjunto de estratégias e mecanismos para promover o 

desenvolvimento. Dizer que houve a adoção de um modelo também significa que não houve 

uma criação e sim a transposição de uma fórmula capaz de gerar desenvolvimento. 

No tocante ao uso da palavra “desenvolvimento”, de forma simples, ou seja, sem 

nenhuma composição, como as usuais: “desenvolvimento econômico” ou “desenvolvimento 

social”, tem como objetivo trazer para o debate o mesmo termo utilizado na construção dos 

discursos dos agentes hegemônicos, que o usam, em grande parte, desta forma, simples e sem 

composição. Tal uso é proposital e revela uma intencionalidade: camuflar os interesses de 

uma classe, um pequeno grupo que compõe a classe mais alta da sociedade brasileira, por 

meio de um discurso que possa, aparentemente, representar a todos. Isso porque 

desenvolvimento, na concepção do Estado, vem se demonstrando na prática como mecanismo 

essencialmente econômico, de manutenção das riquezas e do poder deste pequeno grupo, 

perpetuando sua hegemonia frente às demais classes sociais. Entretanto, frequentemente, o 

discurso de desenvolvimento, associado ao viés econômico e tendo como principal indicador 

o Produto Interno Bruto (PIB), acena que com o desenvolvimento da economia há o 

consequente desenvolvimento social, representado pela melhoria da qualidade de vida e seu 

principal indicador, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

No campo de batalhas entre os discursos e práticas do Estado e os indicadores de 

desenvolvimento, as ciências sociais vem demonstrando que se perpetua uma estrutura social 

extremamente desigual, e que há ainda o agravamento dos contextos, com a acentuação das 

desigualdades e da segregação socioespacial. É sobre a perpetuação deste modelo que se 

constroem os argumentos aqui presentes, revelando como a dinâmica político-econômica 

brasileira é historicamente pautada pelos interesses hegemônicos. 
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Diante das premissas apresentadas, este capítulo busca resgatar a essência da dinâmica 

que envolve as grandes obras de infraestrutura no Amapá. Entende-se que estas obras são 

resultantes de uma política de integração territorial, que visa a consolidação de um modelo de 

desenvolvimento. Este modelo está calcado na manutenção das riquezas da classe mais 

abastada da sociedade e a consequente perpetuação de seu poder, garantindo sua hegemonia, 

e, por isso, intitulada neste trabalho como classe hegemônica. Para tanto, é realizada uma 

revisão bibliográfica de trabalhos de geógrafos e de autores de outros campos das ciências 

sociais, como historiadores, sociólogos e economistas, que demarcam a construção de um 

debate no sentido de evidenciar o processo de perpetuação de um modelo de desenvolvimento 

hegemônico. Modelo este que possui um caráter territorial, que vem reorganizando o espaço 

para submetê-lo a lógica de acumulação capitalista. 

Portanto, neste capitulo, inicialmente, é realizado um esforço de síntese das 

abordagens sobre a dinâmica brasileira no capitalismo mundial, por meio da qual o Estado 

revela-se como instrumento das elites, sustentando um modelo de desenvolvimento 

hegemônico. Em seguida, apresenta-se o que aqui se pretende chamar de uma ditadura do 

capital, ou seja, a imposição de uma lógica desenvolvimentista perversa, que se utiliza de 

mecanismos de coerção e violência para impor o modelo hegemônico de desenvolvimento. 

Também é analisada a materialidade espacial deste projeto desenvolvimentista, que se 

apresenta sob a forma das sucessivas etapas de expansão da fronteira capitalista, reflexo da 

tendente lógica espacial de reprodução do capitalismo mundial. Por fim, é apresentado o 

contexto do Pac e suas ações no Amapá. 

 

 

1.1. A DINÂMICA BRASILEIRA NO CAPITALISMO MUNDIAL 

 

1.1.1. Sistema-mundo 

 

A atual dinâmica brasileira no capitalismo mundial é resultado de um processo 

histórico de construção social. Compreender a conjuntura atual significa, necessariamente, 

reavaliar todo este processo, que resultou em uma racionalidade perversa de formação social. 

O que hoje chamamos de sociedade brasileira é analisado por Darcy Ribeiro como o resultado 

de uma construção histórica de um projeto civilizatório, em meio a uma conjunção de 

conflitos entre matrizes étnicas distintas (RIBEIRO, 1995). A colonização brasileira 
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representou a primeira, das muitas imposições externas à lógica de organização social e 

espacial destas terras. Tratou-se de um projeto civilizatório de exploração da terra e de 

diferentes povos, a fim de garantir a perpetuação da hegemonia do colonizador. As “riquezas 

nacionais”- termo como são conhecidas no imaginário popular os bens naturais brasileiros - 

foram alvos de usurpação incessante, como bem alertou o jornalista uruguaio Eduardo 

Galeano em As veias abertas da América Latina: “(...) tudo se transformou em capital 

europeu ou, mais tarde, norte-americano, e como tal tem-se acumulado e se acumula até hoje 

nos distantes centros de poder” (GALEANO, 1985, p.14).  

O resultado do processo histórico de acumulação mundial do capital nos países 

colonizadores criou uma lógica de poder mundial que submete umas nações aos interesses de 

outras. Essa divisão de poder mundial é comumente classificada por meio de sua contradição, 

que se esboça na clássica divisão entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Mas esta 

simples divisão classificatória não é capaz de representara a complexidade da dinâmica do 

poder mundial e ainda demarca uma visão do desenvolvimento hegemônico como requisito 

indispensável a ser alcançado por todas as nações. 

No cerne da relação existente entre o poder hegemônico brasileiro e o capitalismo 

mundial está um sistema de relações de poder e centralidades. Para explicar este fenômeno, 

surge nas ciências sociais a teoria do sistema-mundo. Segundo Javier Amadeo e Gonzalo 

Rojas (2011, p.33), a teoria do sistema-mundo consiste em uma proposta teórico-

metodológica de análise das relações centro-periferia existentes no capitalismo mundial. Os 

países da Europa, América do Norte e Japão, onde o capitalismo se consolidou inicialmente, 

se estabeleceram com posição central no sistema, enquanto diversos outros países sob 

influencia capitalista tornaram-se periferia do sistema. Trata-se de uma divisão territorial do 

trabalho, na qual a relação centro-periferia se revela, principalmente, por meio da atuação das 

multinacionais, com sede nos países centrais e filiais nos países periféricos. 

A teoria do sistema-mundo foi fundamentada no conceito de economia-mundo de 

Fernand Braudel, e obteve destaque por meio de Immanuel Wallerstein e Samir Amin, cujas 

abordagens são expostas por Amadeo e Rojas (2011): 

 

Estes autores afirmam que a lógica de acumulação e reprodução do capitalismo 

enquanto sistema socioeconômico, político e ideológico implica necessariamente a 

expansão territorial, por ocupação física (colonialismo clássico), dominação 

político-econômica indireta (imperialismo e neo-colonialismo) ou dominação 

ideológica-cultural (pós-colonialismo). A incorporação de mercados, matérias 

primas, força de trabalho e classes dominantes associadas é um elemento 

constitutivo, uma condição de possibilidade, do próprio processo de acumulação no 

centro (AMADEO; ROJAS, 2011, p.33). 
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 Neste contexto, a desigualdade como se dá o processo de acumulação capitalista é 

inerente ao próprio sistema e planificada em escala mundial. Segundo Samir Amin (2005), o 

capitalismo como sistema mundial se baseia em uma expansão do mercado que não se dá em 

todas as dimensões, pois enquanto produtos e capitais circulam em escala mundial, persistem 

as fronteiras para o mercado de trabalho. Esta desigualdade do sistema capitalista mundial 

está no cerne da configuração centro-periferia do sistema-mundo. 

 

Os “centros” são produto da história. Esta permitiu, em determinadas regiões do 

sistema capitalista, a constituição de uma hegemonia burguesa nacional e de um 

Estado que também qualificaremos como capitalista nacional. Burguesia e Estado 

burguês são aqui inseparáveis; e somente a ideologia “liberal” pode, contra toda a 

realidade, falar de uma economia capitalista fazendo abstração do Estado. O Estado 

burguês é nacional quando ele domina o processo de acumulação, evidentemente 

nos limites das coações exteriores. Nesse caso, essas coações são intensamente 

relativizadas pela sua própria capacidade de reagir à sua ação, e até mesmo, de 

participar em sua elaboração. 

Quanto às “periferias”, elas se definem simplesmente de forma negativa: são as 

regiões que, no sistema capitalista mundial, não são erigidas como centros. São 

então os países e regiões que não dominam localmente o processo de acumulação, 

que é, pois, definido principalmente pelas coações externas. As periferias não são, 

por essa razão, “estagnantes”, apesar de seu desenvolvimento não ser similar ao que 

caracteriza os centros nas etapas sucessivas da expansão global do capitalismo. A 

burguesia e o capital local não são necessariamente ausentes da vida social e política 

local, e as periferias não são o sinônimo de “sociedades pré-capitalistas”. Mas a 

existência formal do Estado não é sinônimo de Estado capitalista nacional – mesmo 

que a burguesia local controle amplamente esse aparelho –, se ela não dominar o 

processo de acumulação (AMIN, 2005, p. 83). 

 

Portanto, as classes dominantes dos países periféricos são o elo de conexão de 

interesses com os países centrais, pois são elas que manipulam as instituições, a fim de 

garantir as condições necessárias para que as corporações dos países centrais explorem 

mercados consumidores, recursos naturais e força de trabalho nos países periféricos. Esta 

condição evidentemente presente no Brasil contemporâneo revela a qualidade neocolonial e 

imperialista do sistema-mundo no país. Há neste sentido uma condição histórica de 

apropriação dos elementos constitutivos da economia brasileira para enriquecimento das elites 

mundiais, em clara associação com as elites locais. O colonialismo clássico constitui as bases 

do sistema capitalista mundial e as elites trataram de perpetuar a mesma lógica no sistema 

interno de suas nações. 

Outro autor que se fundamentou na teoria do sistema-mundo foi Giovanni Arrighi. 

Arrighi (1996) sistematizou temporalmente a hegemonia da configuração do sistema mundial 

em quatro períodos, de aproximadamente um século cada, e identificou o período atual como 

o quarto ciclo sistêmico de acumulação, sob hegemonia dos Estados Unidos. O autor fez uma 
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recapitulação histórica a partir, principalmente, do debate de ideias de Braudel, Marx, 

Schumpeter e Weber, e evidenciou a perpetuação de um sistema cíclico de acumulação 

capitalista mundial. 

Em resumo, nas palavras de Samir Amin (2005, p. 81): “No plano da reflexão teórica, 

o paradigma da “economia mundo” surgiu justamente para corrigir a fixação abusiva sobre as 

dinâmicas locais e realçar as lógicas globais que as enquadram e as limitam”. Com isso, foi 

possível evidenciar a existência de um capitalismo global, cuja lógica ultrapassa fronteiras e 

impõe uma nova racionalidade à dinâmica econômica em escala local. Neste contexto, o 

Estado permanece sendo uma importante instituição de regulação, entretanto, passa a atuar a 

serviço dos agentes hegemônicos, ou seja, o Estado é mecanismo do sistema-mundo de 

garantia da perpetuação do arranjo de poder produzido em seu bojo. 

Para explicar o fenômeno de perpetuação da atuação hegemônica no sistema-mundo 

contemporâneo termos como neocolonialismo e imperialismo são utilizados na construção 

conceitual de variados autores. Samir Amin, por exemplo, sustenta como tese central: “(...) 

que a expansão global do capitalismo foi imperialista em todas as etapas de sua história e 

assim permanece por todo o futuro vislumbrável (enquanto o sistema permanecer 

essencialmente fundado sobre a lógica do capitalismo)” (2005, p. 82). Sob esta ótica conclui-

se que as relações imperialistas, classicamente demarcadas como predicados do processo de 

colonização europeia, não desaparecem com a independência das colônias, mas apenas se 

transfiguram sob uma nova faceta: o imperialismo como atributo da divisão territorial do 

trabalho no capitalismo. 

Samir Amin (2005, p. 84) ainda classifica a ação imperialista em três períodos: O 

primeiro foi a conquista das Américas pelas nações europeias, marcado pelo sistema 

mercantilista, genocídio dos povos indígenas e tráfico de escravos. O segundo teve como base 

a revolução industrial, marcada pela abertura do mercado internacional e a apropriação dos 

bens naturais por todo o planeta. O terceiro é fundamentado no fim do sistema soviético e dos 

governos nacionalistas-populistas dos países periféricos, que inauguram uma nova fase de 

expansão imperialista plena, marcada pelo controle dos mercados, bens naturais e mão-de-

obra mundiais. 

O contexto político-econômico dos países periféricos é, em grande parte, produto da 

ação imperialista dos países centrais e revela os mecanismos de atuação do poder hegemônico 

em dinâmica multiescalar. Portanto, não há como compreender a dinâmica político-
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econômica brasileira sem fazer relação com a atuação neocolonialista e imperialista existente 

no sistema capitalista mundial.  

Destaca-se que Immanuel Wallerstein acredita ser necessário que as ciências sociais 

adotem como unidade de análise o sistema mundial ao invés da análise fragmentada 

estado/sociedade/formação social, que “sistemas-mundo” revelam um contexto histórico e 

que é preciso romper com a separação ontológica das arenas política, econômica e 

sociocultural (WALLERSTEIN, 2012a). É sob este enfoque que este trabalho constitui as 

suas bases teórico-metodológicas e constrói seus argumentos, buscando dar visibilidade ao 

contexto mundial que envolve o desenvolvimento do capitalismo no Amapá. Desta forma, a 

compreensão do sistema-mundo como unidade de análise passa a figurar como possibilidade 

concreta de elucidação das desigualdades existentes no processo de expansão do capitalismo 

no estado. 

 Na ciência geográfica o capitalismo mundial integra, como objeto, diversas pesquisas 

relacionadas à divisão territorial do trabalho, compreendendo a relação centro-periferia no 

capitalismo como cerne do debate. É neste cenário que se constrói as relações neocoloniais e 

imperialistas contemporâneas. Quando colocada na Geografia, esta discussão tem 

demonstrado possuir forte influencia marxista na construção de conceitos geográficos que 

contribuem na sistematização das relações de produção dentro do capitalismo. A construção 

do debate por meio dos fundamentos marxistas na Geografia tem servido como instrumento 

para analisar as bases do processo de acumulação capitalista, suas relações de produção e seu 

produto espacial, como a divisão territorial do trabalho, conforme discorre Ruy Moreira: 

 

Nas condições do modo de produção capitalista, que até aqui temos considerado, as 

forças produtivas se encontram em um alto grau de desenvolvimento, o que implica 

dizer uma relação do homem com o meio físico caracterizada pela forte presença 

técnica do homem. Como tudo isso significa uma ampla divisão social/territorial de 

trabalho, é aqui que entram as relações de produção. As relações de produção 

expressam-se a partir da relação de propriedade: a força de trabalho, e somente ela, 

pertence ao proletariado, o qual tem que levá-la ao mercado para vendê-la e em troca 

adquirir meios de subsistência; os meios de produção (objeto e meios de trabalho) 

pertencem à burguesia, que nada podendo fazer sem a força que os transforme em 

forças produtivas, compra a força de trabalho do proletário, para, fundindo a 

totalidade das forças produtivas em suas mãos, levá-las a produzir mais-valia. 

Assim, “o chão é capital” e a formação espacial tem sua estrutura e movimentos 

coordenados pelo entrechoque da relação de propriedade, capitalista no caso. As 

relações de propriedade se metamorfoseiam dentro do movimento de produção 

capitalista, assim se diferenciando e se multiplicando em outras formas como a 

relação de trabalho (divisão social e técnica), a relação de trocas, a relação de 

repartição da riqueza socialmente produzida, a relação de consumo, todas elas 

complexificando o universo das relações de produção. E são essas relações de 

produção que configuradas como espaço, a exemplo da divisão territorial do 

trabalho ou da escala dos mercados, fazem do espaço uma instância de regulação das 

relações societárias por excelência. De modo que são relações de produção que dão 
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ao arranjo do espaço toda a complexidade estrutural e de formas que conhecemos 

(MOREIRA, 2015, p. 72). 

 

Desta forma, todo o arranjo espacial tecido pelas relações de produção capitalistas 

encerra em si uma formação econômico-social capitalista, que, segundo Ruy Moreira, pode 

ser lida espacialmente nos arranjos de áreas industriais, agrícolas, de mineração, entre outras, 

e suas relações com uma área urbana próxima, integradas por uma rede de transportes e 

comunicação (MOREIRA, 2015, p. 72). Cada um destes arranjos, ou porções, como sugere o 

mesmo autor, articula-se em um espaço mais amplo, configurado por hierarquias urbanas de 

acordo com os diferentes níveis de equipamentos terciários. 

Os geógrafos Bertha Becker e Cláudio Egler exerceram importante papel na 

investigação da geopolítica da inserção do Brasil na economia-mundo, interpretando a teoria 

do sistema mundo como uma estratégia fundamental de ruptura com interpretações 

positivistas do espaço geográfico, passando a considerar a existência de um único mercado 

mundial capitalista intrínseco ao desenvolvimento do modo de produção capitalista 

(BECKER e EGLER, 1993, p. 26). Sob este aspecto, a Geografia se coloca como ciência que 

precisa interpretar as relações de produção capitalistas para compreender a configuração do 

espaço geográfico como produto de um arranjo econômico-social. 

Entre os geógrafos, David Harvey representa atualmente um expoente pesquisador do 

capitalismo mundial, cuja influencia marxista tem fundamentado importantes percursos 

teórico-metodológicos capazes de elucidar fenômenos espaciais em países periféricos. David 

Harvey afirma que as condições a que os trabalhadores fabris do século XIX, na Europa, eram 

submetidos, e que fomentaram o Manifesto Comunista, não desapareceram. “Assim, o cenário 

referente ao Manifesto não mudou radicalmente em sua base. O proletariado global é maior 

do que nunca, e o imperativo para os trabalhadores do mundo se unirem é mais forte do que 

nunca” (Harvey, 2005, p. 213). Portanto, conforme apontamentos do referido autor, o sistema 

capitalista tem reproduzido a mesma desigualdade do século XIX, reforçando a tese de 

perpetuação de um modelo.  

Harvey (2009) ainda pondera que o uso da palavra “globalização” veio a se tornar 

corriqueira nos últimos vinte anos quando se fala da dinâmica mundial e vem sendo utilizada 

até mesmo por movimentos anticapitalistas muito mais do que os termos “imperialismo”, 

“colonialismo” e “neocolonialismo”, simbolizando a armadilha em que tais movimentos 

estariam incorrendo com esta prática, e oferece uma “(...) proposta de mudança de linguagem, 

de “globalização” para “desenvolvimento geográfico desigual” (...)” (HARVEY, 2009. p.98), 
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pois ofereceria uma leitura mais apurada da realidade. O que David Harvey faz é interpretar o 

fato de que a globalização é um projeto geopolítico, sob liderança dos Estados Unidos, mas 

que só ocorreu graças à aliança das classes hegemônicas de outros países. 

Já Ruy Moreira, faz uma importante reflexão sobre os conceitos de globalização e 

imperialismo que merece ser citada: 

 

Os conceitos podem ser entendidos nestes termos. A globalização é a escala e o 

imperialismo o princípio da estrutura universalizada do capitalismo. O imperialismo 

como o monopólio industrial-financeiro das inscrições territoriais demarcadas, e a 

globalização como o monopólio financeiro-rentista territorializado no horizonte sem 

limites de espaço mundial (MOREIRA, 2016, p. 81). 

 

Esta interpretação contribui para uma caracterização geográfica de ambos os conceitos 

e para a não anulação de um em detrimento do outro, visto que ambos se constituem enquanto 

processo no sistema-mundo contemporâneo e precisam ser compreendidos como produtos 

deste. O imperialismo foi e continua sendo o principal modus operandi do capitalismo, a 

subjugar nações, povos e culturas em prol da reprodução do capital. A globalização é o 

conceito performático, que alimenta o imaginário popular e sintetiza a escala de atuação do 

sistema e o próprio sistema-mundo, como palavra-chave. 

Harvey (2003) também propõe uma nova leitura da teoria geral da acumulação do 

capital de Marx, propondo o conceito de “acumulação por espoliação”. Nele, o autor 

compreende que as práticas de acumulação primitiva do capital que Marx mencionou 

persistem na atualidade, mas ressalta novos fatores que são necessários considerar: 

 

Foram criados também mecanismos inteiramente novos de acumulação por 

espoliação. A ênfase nos direitos de propriedade intelectual nas negociações da 

OMC (o chamado Acordo TRIPS) aponta para maneiras pelas quais o 

patenteamento e licenciamento de material genético, do plasma de sementes e de 

todo tipo de outros produtos podem ser usados agora contra populações inteiras 

cujas práticas tiveram um papel vital no desenvolvimento desses materiais. A 

biopirataria campeia e a pilhagem do estoque mundial de recursos genéticos 

caminha muito bem em benefício de umas poucas grandes companhias 

farmacêuticas. A escalada da destruição dos recursos ambientais globais (terra, ar, 

água) e degradações proliferantes de hábitats, que impedem tudo exceto formas 

capital-intensivas de produção agrícola, também resultaram na mercadificação por 

atacado da natureza em todas as suas formas. A transformação em mercadoria de 

formas culturais, históricas e da criatividade intelectual envolve espoliações em 

larga escala (a indústria da música é notória pela apropriação e exploração da cultura 

e da criatividade das comunidades). A corporativização e privatização de bens até 

agora públicos (como as universidades), para não mencionar a onda de privatizações 

(da água e de utilidades públicas de todo gênero) que tem varrido o mundo, indicam 

uma nova onda de “expropriação das terras comuns”. Tal como no passado, o poder 

do Estado é com freqüência usado para impor esses processos mesmo contrariando a 

vontade popular. A regressão dos estatutos regulatórios destinados a proteger o 

trabalho e o ambiente da degradação tem envolvido a perda de direitos. A devolução 

de direitos comuns de propriedade obtidos graças a anos de dura luta de classes (o 
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direito a uma aposentadoria paga pelo Estado, ao bem-estar social, a um sistema 

nacional de cuidados médicos) ao domínio privado tem sido uma das mais flagrantes 

políticas de espoliação implantadas em nome da ortodoxia neoliberal (HARVEY, 

2003, p. 123). 
 

Trata-se de um momento em que há na atuação do capitalismo mundial a privação de 

direitos, usurpação dos bens naturais, fraudes, escravidão e violência. Tal contexto é 

facilmente identificado na dinâmica político-econômica brasileira e revela seu caráter de 

alinhamento com o sistema capitalista mundial. A acumulação por espoliação pode ser 

interpretada ainda como o principal instrumento de reprodução espacial do modo capitalista 

de produção na medida em que impõe esta racionalidade perversa no processo de expansão 

territorial das empresas, do agronegócio e das grandes obras de infraestrutura. 

 

1.1.2. Redes e organização do espaço 

 

No tocante às análises geográficas sobre a globalização é imprescindível citar a obra 

de Milton Santos: A natureza do espaço, que aborda a existência de um processo de 

racionalização do espaço sob os moldes do capitalismo mundial e demarca a emergência de 

um meio técnico-científico-informacional, constituindo as bases de uma ordem social 

planetária (SANTOS, 1997). 

O meio técnico-científico-informacional é o período iniciado imediatamente após a 

segunda guerra mundial, que se consolida na década de 1970, e se caracteriza pela profunda 

interação entre técnica e ciência, que permite a transformação do mercado em um mercado 

global. A materialidade deste período se traduz no espaço geográfico em um conjunto de 

sistemas de objetos e sistemas de ações, constituindo sistemas técnicos. Há, portanto, uma 

intencionalidade na concepção de objetos no espaço geográfico, a fim de dotá-lo de maior 

fluidez e capacidade produtiva (SANTOS, 1997). 

Para sedimentar a relação estabelecida entre o meio técnico-científico-informacional e 

o espaço geográfico torna-se indispensável compreender a relação de fluxos estabelecidos por 

meio das redes. Rede é um conceito que traduz muito da aplicabilidade espacial do meio 

técnico-científico-informacional e, de certa forma, por isso, é um conceito que ganhou maior 

notabilidade na ciência geográfica a partir do final do século XX. Entretanto, Marcelo Lopes 

de Souza assegura que o conceito não é novo, mas é revigorado a cada avanço de qualidade 

de inovações técnicas, passando por um rejuvenescimento teórico-conceitual (SOUZA, 2013). 
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Leila Christina Dias (2009, p.142-143) afirma que “Desde a década de setenta, as 

inovações técnicas deram lugar a uma vasta literatura sobre o papel das redes na organização 

territorial”, mas também ressalta que há uma questão mais ampla que precisa ser levada em 

consideração: a técnica e sua capacidade de criar condições que antes não existiam e 

promover mudanças econômicas e territoriais. Nesse sentido, a publicação de A sociedade em 

rede, de Manuel Castells, é o principal marco contemporâneo da reedição do conceito de 

redes. Castells (2000) destaca o papel da tecnologia da informação nas transformações em 

curso na sociedade: economia, política, cultura, mercado de trabalho, mídia, entre outros. 

A revolução ocorrida no setor de tecnologias da informação deu novo e ampliado 

impulso ao papel das redes na sociedade. Desde então, as ciências sociais voltaram a dedicar 

maior atenção ao conceito de redes e a ciência geográfica apresentou grande fluxo de 

produção sob essa categoria. Neste novo contexto cabe destacar a reflexão de Leila Christina 

Dias sobre a análise das redes: 

 

A questão das redes reapareceu de outra forma, renovada pelas grandes mudanças 

deste final de século, renovada pelas descobertas e avanços em outros campos 

disciplinares e na própria Geografia. Neste novo contexto teórico, a análise das redes 

implica abordagem que, no lugar de tratá-la isoladamente, procure suas relações com 

a urbanização, com a divisão territorial do trabalho e com a diferenciação crescente 

que esta introduziu entre as cidades. Trata-se, assim, de instrumento valioso para a 

compreensão da dinâmica territorial brasileira (DIAS, 2009, p. 149). 

 

Sob este olhar renovado da Geografia, as redes (geográficas) buscam qualificar o 

debate entorno do desenvolvimento do capitalismo mundial na atualidade. Desta forma, neste 

texto, compreende-se a indispensabilidade da categoria rede enquanto elemento capaz de 

evidenciar o processo de expansão do capitalismo no Amapá, pois consegue desvelar a 

tessitura estabelecida pelo capital no espaço geográfico, seus conflitos e desigualdades 

inerentes. 

Diante da relevância das redes no processo de interpretação do capitalismo mundial, 

torna-se necessário compreender, antes de tudo, a natureza das redes. Para Marcelo Lopes de 

Souza “Abstratamente, um conjunto estruturado de ligações ou de fluxos, em que os “fios” 

entre os nós são chamados de arcos e os “nós” são, muito simplesmente, chamados também 

de nós, com tudo isso compondo uma trama integrada, é uma rede” (SOUZA, 2013, p. 167). 

As características das redes são ainda expressas por Milton Santos por meio das seguintes 

afirmações: 

 

As redes são virtuais e ao mesmo tempo reais (...); 

As redes são técnicas, mas também são sociais (...); 
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As redes são estáveis e, ao mesmo tempo, dinâmicas (...); 

Ao mesmo tempo globais e locais, as redes também são unas e múltiplas (...); 

As redes são, pois, ao mesmo tempo, concentradoras e dispersoras (...) (SANTOS, 

1997, p. 220-222). 

 

Para decifrar esse conjunto de características que tornam a rede um elemento 

complexo e abrangente é preciso, antes de tudo, simplesmente compreender que as redes são a 

expressão dos fluxos. As redes expressam a fluidez da circulação, de mercadorias a 

informações, os fluxos pressupõem a existência das redes e sua capacidade de conexidade 

(DIAS, 2009, p. 148). Não há rede sem fluxos, como não há fluxos sem que se estabeleçam 

conexões em rede. O caráter territorial é o que faz da rede um componente geográfico. 

A técnica aparece como instrumento de materialização das redes, ou criação de 

condições para que se estabeleçam os fluxos. As redes adjetivadas de técnicas resumem a 

capacidade do ser humano de empreender os fluxos e tal prerrogativa ganha relevância cada 

vez maior no estágio atual de evolução da humanidade. Sob o contexto do sistema capitalista 

mundial há a necessidade de fluxos de toda ordem, necessários ao processo de acumulação de 

capital. Para tanto, os atores hegemônicos engendram as redes técnicas necessárias à melhor 

fluidez e reprodução do sistema, retroalimentando e expandindo a rede, como destaca Milton 

Santos: 

 

Uma das características do mundo atual é a exigência de fluidez para a circulação de 

idéias, mensagens, produtos ou dinheiro, interessando aos atores hegemônicos. A 

fluidez contemporânea é baseada nas redes técnicas, que são um dos suportes da 

competitividade. Daí a busca voraz de ainda mais fluidez, levando à procura de 

novas técnicas ainda mais eficazes. A fluidez é, ao mesmo tempo, uma causa, uma 

condição e um resultado (SANTOS, 1997, p. 218). 

 

A maior e mais nítida expressão da reprodução do sistema capitalista mundial são as 

redes urbanas, que expressam a capacidade do sistema de criar e recriar suas tessituras em 

nível espacial, colaborando para a retroalimentação do sistema. Tal aspecto também revela 

uma divisão territorial do trabalho em escala mundial, conforme explica Roberto Lobato 

Corrêa: 

 

Na organização e expansão do capitalismo as redes geográficas assumem diversas 

formas de manifestação, tornando-se ainda progressivamente mais importantes. A 

divisão territorial do trabalho em escala crescentemente mundializada só é possível a 

partir de numerosas redes técnicas engendradas no bojo da expansão capitalista. 

Redes que se manifestam sobretudo em uma cada vez mais complexa rede urbana 

cujos centros são, do ponto de vista funcional, simultaneamente especializados e 

hierarquizados, focos, portanto, de diversos fluxos (CORRÊA, 2010, p. 108). 
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É no contexto pós-segunda guerra mundial, com o estabelecimento do meio técnico-

científico-informacional, que se constituem as redes técnicas como subsídios à expansão do 

capitalismo em escala mundial. A partir de então, as redes técnicas passam progressivamente 

a estabelecer novos espaços de dominação do capitalismo mundial, reordenando o espaço 

geográfico sob a ótica da produção capitalista, que resulta em configurações territoriais 

integradas em maior ou menor grau ao mercado mundial. 

Sobre as configurações territoriais cabe fazer uma interrupção para citar uma 

importante definição de Milton Santos e Maria Laura Silveira que norteia os argumentos aqui 

construídos: 

 

As configurações territoriais são o conjunto dos sistemas naturais, herdados por uma 

determinada sociedade, e dos sistemas de engenharia, isto é, objetos técnicos e 

culturais historicamente estabelecidos. As configurações territoriais são apenas 

condições. Sua atualidade, isto é, sua significação real, advém das ações realizadas 

sobre elas (SANTOS E SILVEIRA, 2006, p. 248). 

 

Santos e Silveira (2006) fazem ainda uma distinção sobre a atuação do mercado em 

diferentes escalas, ressaltando que a seletividade espacial das empresas é fruto da estratégia 

de uso competitivo do território, na busca incessante pelo lucro: 

 

Não é o mercado como um todo que opera sobre lugares, regiões e países. De resto, 

haveria tal coisa, o mercado como um todo? Cada firma tem o seu próprio escopo, o 

seu próprio timing, operando assim segundo metas específicas e motivações 

privatistas, egoístas, sendo tais motivações, elas próprias, motivadas pelo “instinto 

animal” das empresas, por uma busca incessante de aperfeiçoamento e adaptação ao 

chamado mercado global, segundo regras fluidas e caprichosas da competitividade. 

Os objetivos de tais empresas não são propriamente finalidades, porque não têm 

teleologia. A busca fundamental e desesperada (e cega para tudo o mais) é a procura 

de um lucro, uma mais-valia, que deve ser sempre maior do que no minuto anterior. 

(SANTOS E SILVEIRA, 2006, p. 296). 

 

As redes técnicas compreendem o tecido infraestrutural capaz de dotar o espaço 

geográfico com os elementos necessários à criação das condições ao desenvolvimento do 

capitalismo, criando territórios competitivos para o capital. Para ser competitivo, o território 

necessita de elementos técnicos, condições políticas e características geográficas. Os 

elementos técnicos são aqueles necessários à viabilidade dos empreendimentos capitalistas, 

como vias de circulação trafegáveis, sistemas de telecomunicações, disponibilidade de energia 

elétrica firme, abundante e de baixo custo e conectividade com infraestrutura portuária e 

aeroportuária. As condições políticas são caracterizadas pelos incentivos fiscais, legislação 

favorável ao empreendimento, apoio parlamentar e instituições acessíveis. As características 

geográficas dizem respeito a cada tipo de empreendimento, por exemplo, a mineração 
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necessita de reservas minerais, o agronegócio de terras favoráveis à mecanização, a indústria 

madeireira de florestas, e assim sucessivamente. 

A integração territorial competitiva se consolida a partir do momento em que os 

elementos técnicos são capazes de permitir o aproveitamento das características geográficas e 

as condições políticas se fazem favoráveis para tal. Afinal não basta que se consolidem redes 

técnicas em um espaço geográfico valoroso de bens naturais se o Estado não der as condições 

fiscais competitivas e a segurança jurídica para a instalação dos empreendimentos. 

As redes técnicas compõem os interesses das empresas de uso territorial, que precisa 

ser competitivo, a fim de possibilitar a redução de custos e maximização dos lucros. Não à toa 

as redes técnicas são associadas pela mídia a um “pacote”, chamado de “Custo Brasil”, que é 

um termo geralmente utilizado pela imprensa para descrever um conjunto de fatores 

estruturais que comprometem o desenvolvimento da economia nacional. Para tanto, Milton 

Santos explica como o Estado é coparticipante neste processo: 

 

A produção da fluidez é um empreendimento conjunto do poder público e do setor 

privado. Cabe ao Estado, diretamente ou por concessões, e aos organismos 

supranacionais, prover o território dos microssistemas técnicos sem os quais as 

demais técnicas não se efetivam. Já as empresas, isoladamente ou associadas, 

estabelecem redes privadas, cuja geografia e funcionalização correspondem ao seu 

próprio interesse mercantil. É por onde circulam – não raro de forma exclusiva – as 

informações, os dados especializados e as ordens que estruturam a produção. 

Quando se fala em fluidez, deve-se, pois, levar em conta essa natureza mista (e 

ambígua) das redes e do que eles veiculam (SANTOS, 1997, p. 220). 

 

 Sobre a atuação conjunta do poder público e privado na fluidez e produção do 

território vale ainda ressaltar o que Santos e Silveira (2006, p. 112) chamam de Guerra fiscal 

ou guerra dos lugares. Trata-se da constante competição entre diversas unidades territoriais 

(estados, municípios e países) para atrair investimentos privados das grandes empresas. Para 

tanto, o Estado investe na infraestrutura (redes técnicas) capazes de produzir a fluidez 

necessária ao desenvolvimento do capital e concede privilégios em forma de concessões e 

incentivos fiscais para atrair as empresas. Entretanto, Milton Santos e Maria Laura Silveira 

alertam sobre o risco real dessa dinâmica: 

 

Mas, quando analisamos as condições técnicas e normativas criadas, entendemos 

que esse processo de criação de valor acaba tendo, para a sociedade como um todo, 

um alto custo e produz uma alienação advinda da extrema especialização urbana e 

regional numa produção exclusiva. Mais tarde, a cidade descobre que essa 

produtividade espacial, esforçadamente criada, não é duradoura e, quando 

envelhece, o lugar é chamado a criar novos atrativos para o capital. Mas as empresas 

também convocam o resto do território a trabalhar para seus fins egoístas, mas 

também inconstantes, de modo a assegurar um enraizamento do capital que é sempre 

provisório. E, como um capital globalmente comandado não tem fidelidade ao lugar, 
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este é continuamente extorquido. O lugar deve, a cada dia, conceder mais 

privilégios, criar permanentemente vantagens para reter as atividades das empresas, 

sob ameaça de um deslocamento (SANTOS e SILVEIRA, 2006, p. 116). 

 

Esta dinâmica perversa é parte integrante da política de expansão do capitalismo, que 

busca na competitividade do território formas de estabelecer sua própria recriação competitiva 

em escala mundial. A divisão territorial do trabalho resultante deste processo é o que enseja o 

entendimento do capitalismo necessariamente como um sistema de atuação mundial, mas ao 

mesmo tempo seletivo, pois nem todos os territórios ofertarão o mesmo nível de 

competitividade, assim como um território competitivo pode perder esta característica diante 

do florescimento de outro ainda mais competitivo. Neste contexto, o território passa a ser 

elencado pelos atributos de valoração competitiva que oferece e o Estado atua como agente 

promotor fiscal dessa valoração.  

Na busca incessante pela promoção da valoração competitiva do território, o Estado 

coloca em segundo plano seu papel de promotor social e deposita sua confiança na estratégia 

de solução dos problemas sociais por meio da geração de empregos das corporações. Tal 

estratégia vem se demonstrando como arriscada, pois além de não haver garantias da 

efetivação de geração de empregos capazes de absorver a reserva de mão-de-obra disponível, 

a atuação das corporações acaba por criar novos problemas sociais ou agravar os antigos. Um 

excelente exemplo desta dinâmica desastrosa é a promoção do agronegócio em áreas de 

expansão da fronteira capitalista, que além de gerar poucos empregos, devido ao seu caráter 

de atividade altamente mecanizada, acaba por promover a expulsão de diversas famílias do 

campo que irão engrossar o contingente de trabalhadores sem-terra ou simplesmente 

desempregados. 

A liberdade que as corporações têm recebido do Estado para atuar como agentes de 

promoção social é o resultado dessa estratégia desastrosa que acredita no desenvolvimento do 

capitalismo a solução de todos os problemas da sociedade. As configurações territoriais 

resultantes desse processo demonstram como conflitualidade e desigualdade formam quadros 

intimamente relacionados ao processo de expansão capitalista patrocinado pelo Estado e estão 

no cerne do debate realizado neste trabalho. 
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1.2. A DITADURA DO CAPITAL 

 

1.2.1. A construção de um modelo socialmente injusto 

 

Economia e política no Brasil formam um binômio indissociável que articula os 

interesses da classe hegemônica nacional com as estruturas necessárias à reprodução do 

capitalismo mundial. Portanto, a dinâmica político-econômica brasileira é resultado direto dos 

interesses dos atores hegemônicos, que dominam o cenário econômico e político, 

consolidando estratégias para permanecer no poder e perpetuar sua hegemonia. Estas 

estratégias construíram um modelo socialmente injusto, na medida em que visa tão somente a 

manutenção do poder e privilégios da classe hegemônica. No intuito de decifrar essa dinâmica 

faz-se necessário, primeiramente, a delimitação de algumas concepções que norteiam esse 

debate. 

De início, a compreensão do conceito de hegemonia se demonstra como basilar para a 

construção dos argumentos que se seguem. Por hegemonia entende-se a relação de dominação 

ideológica de classes, estabelecida no contexto de Estado ampliado de Antonio Gramsci, onde 

a burguesia controla o Estado e engendra mecanismos para a manutenção da ordem 

hegemônica (GRAMSCI, 2004, 2007). Neste contexto, não há como conceber o Estado 

dissociado das históricas lutas de classe do pensamento marxista. 

No caso brasileiro, por atores hegemônicos entende-se “os donos do poder”, 

parafraseando Raimundo Faoro, que remontou seis séculos de história a fim de confirmar no 

Brasil um sistema de forças políticas que governa em interesse próprio, fazendo conexão com 

o pensamento de Hegel, Marx e Engels, e confirmando a existência de um sistema calcado no 

patrimonialismo, que emana do conjunto de manipulações e controles do corpo estatal (Faoro, 

1987, p.737). 

A preocupação de Faoro (1987) de remontar seis séculos de história para compreender 

o contexto atual depreende a necessidade de se compreender as origens desse modelo 

socialmente injusto que se instalou no Brasil. Não há como compreender a sociedade atual 

sem considerar o processo de colonização brasileira, que construiu suas bases. Sobre este 

contexto, Bertha Becker e Claudio Egler tecem uma importante ponderação sobre o papel 

autoritário do Estado na defesa dos interesses hegemônicos na América Latina: 

 

Mas o autoritarismo no continente tem raízes antigas. Enquanto na maioria dos países 

europeus a organização do Estado foi posterior à existência de uma sociedade mais ou 

menos organizada, na América Latina sucedeu o contrário. A presença do aparato militar-
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religioso-burocrático, por um lado, garantia o monopólio do comércio; por outro, 

controlava a concessão de terras e legitimava o trabalho escravo e servil, bases do poder 

local dos grandes senhores nas colônias. A constituição de Estados independentes, através 

da conquista deste aparato por interesses oligárquicos e mercantis autóctones, não buscava 

a definição de mercados nacionais e sim viabilizar a articulação com a Grã-Bretanha, sem 

romper com a estrutura social hierárquica e autoritária que lhe dava sustentação (BECKER 

e EGLER, 1993, p. 32). 

 

Carlos Walter Porto-Gonçalves (2006, p. 24) lembra que o processo de colonização da 

América pelos europeus constituiu o marco para a consolidação da hegemonia europeia no 

mundo, à custa de escravidão e genocídio, e também instalou o que ele chama de sistema-

mundo moderno-colonial. Este marco é fundamental para que se estabeleça uma relação clara 

da atuação do poder hegemônico e o contexto neocolonial em que o Brasil se insere, pois é 

indissociável a relação existente entre a atual classe hegemônica brasileira e o processo de 

colonização que construiu a estrutura do sistema-mundo contemporâneo. 

A politica de desenvolvimento brasileiro foi pautada em um processo histórico de 

inserção da economia do País na economia-mundo. Desde o início do período colonial 

brasileiro houve sucessivas fases econômicas, caracterizadas pela centralidade de uma 

mercadoria, mas sem transformação na forma como o País estruturava o seu desenvolvimento. 

A economia açucareira dos séculos XVI e XVII, o ouro no século XVIII e o café, no século 

XIX, sustentaram o modelo colonial de desenvolvimento. A proclamação da independência 

(1822) e o início da república (1889), apesar de inaugurarem fases de políticas endógenas de 

desenvolvimento, continuaram a permitir a sustentação de um modelo neocolonial e 

imperialista, do qual os países centrais estenderam suas redes de poder, de forma a garantir a 

perpetuação da submissão econômica e usurpação dos bens naturais dos países periféricos. 

Já no século XX são inauguradas diversas outras etapas de desenvolvimento 

econômico no Brasil. O café ainda permaneceu durante o início do século XX como 

mercadoria central na economia, entretanto, a partir da década de 1930, com o governo de 

Getúlio Vargas, inicia-se o processo de desenvolvimento industrial, para substituição de 

importações, a partir das condições criadas pela economia do café. Para tanto, o Estado 

incumbiu-se da infraestrutura necessária, com a construção de rodovias, ferrovias, usinas 

hidrelétricas e indústrias de base (Companhia Siderúrgica Nacional – CSN e Companhia Vale 

do Rio Doce – CVRD), dentro de um contexto autoritário e repressivo (BECKER e EGLER, 

1993).  

 O populismo do Estado Novo representou o esforço estatal de regulação das relações 

entre capital e trabalho, a fim de estabelecer uma atmosfera favorável à continuidade do 

desenvolvimento capitalista diante do novo contexto urbano-industrial surgido após a quebra 
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do monopólio agrário-exportador (BECKER e EGLER, 1993, p. 32). O Governo de Getúlio 

Vargas inaugura este novo período da história econômica e política brasileira, que buscou 

impor uma nova racionalização às relações de trabalho. A carteira de trabalho foi o principal 

símbolo da proclamação desse novo período, que teve nas mudanças da sociedade – de uma 

sociedade agrária para uma sociedade urbano-industrial – o amparo necessário à imposição do 

novo regime, estabelecendo uma ditadura que se sustentava em uma suposta social-

democracia. 

Concomitante ao início do processo de industrialização brasileira, o mundo passou por 

um processo de reordenamento geopolítico diante da Segunda Guerra Mundial. Os Estados 

Unidos assumem a posição de liderança no cenário geopolítico global após a vitória na 

Segunda Guerra Mundial, entretanto, como ex-colônia, os Estados Unidos assumiram uma 

posição anticolonial, o que não o impediu de estender a sua atuação a nível mundial por meio 

de bases militares em 64 países, da Guerra Fria, da Organização do Tratado do Atlântico 

Norte (OTAN) e de outros tratados regionais, sem evidenciar uma conotação colonial 

(SANTOS, 2015, p. 15). 

Sob a liderança dos Estados Unidos o mundo passa a experimentar a ampla difusão de 

ideias associadas à modernidade. A superação das mazelas das duas grandes guerras mundiais 

e a reafirmação do poderio dos Estados Unidos perante a Guerra Fria conduziam os discursos 

políticos à criação de uma psicosfera do moderno. Tratava-se da invenção de um novo código 

de conduta ancorado em uma teoria do desenvolvimento, utilizando-se de preceitos das 

ciências sociais modernas, como explica o economista Theotonio dos Santos: 

 

Surge assim uma vasta literatura científica dedicada à análise destes temas sob o 

título geral de “teoria do desenvolvimento”. A característica principal desta 

literatura era a de conceber o desenvolvimento como a adoção de normas de 

comportamento, atitudes e valores identificados com a racionalidade econômica 

moderna, caracterizada pela busca da produtividade máxima, a geração de poupança 

e a criação de investimentos que levassem à acumulação permanente da riqueza dos 

indivíduos e, em consequência, de cada sociedade nacional. Os pensadores que 

fundaram as ciências sociais modernas, haviam identificado estas atitudes e 

comportamentos: Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber, além dos economistas 

clássicos (Adam Smith e Ricardo) e seus seguidores (Stuart Mill). Os seus 

continuadores neoclássicos estabeleceram teorias em certos aspectos convergentes 

em outros contraditórios, sobre esta sociedade moderna e sobre os processos que 

conduziram à sua implantação (SANTOS, 2015, p. 18, grifo do autor). 

 

Na ciência geográfica um dos principais vetores de construção teórica crítica sobre o 

desenvolvimento se deu em torno das obras do geógrafo escocês Neil Smith. Ao delimitar 

importantes categorias de análise geográfica sob o espectro do desenvolvimento capitalista à 

luz do marxismo, Neil Smith foi capaz de estabelecer uma teoria do desenvolvimento desigual 
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do capitalismo, que traduz o movimento do capital monopolista sobre o espaço geográfico 

(SMITH, 1988). 

A contribuição de Neil Smith é sobremaneira significativa para evidenciar o caráter 

desigual do desenvolvimento capitalista no espaço geográfico, que engendra arranjos segundo 

as suas necessidades de maximização dos lucros e, consequentemente, segundo a própria 

lógica da reprodução do capital. No Brasil, o significativo desse arranjo é programado 

seguindo a lógica da reprodução dos mecanismos do Estado de ativação das necessidades do 

poder hegemônico sobre os espaços de resistência à reprodução do capital, onde sua pouca 

fluidez – pela ausência das redes técnicas – poderia representar melhores características à 

reprodução do capitalismo, devido ao capital social e fundiário inerte. Este contexto remete à 

“marcha para o oeste” norte-americana reproduzida na conquista dos “sertões” brasileiros, 

onde o espaço geográfico, formalmente desestruturado, apresentava potencial para o 

desenvolvimento do capitalismo com rentabilidade capaz de agregar competitividade no 

mercado internacional aos produtos brasileiros. Foi dessa forma que a pecuária e o plantio de 

grãos começam a ganhar destaque na segunda metade do século XX, com a abertura das 

fronteiras agrícolas da região Centro-Oeste, momento em que o desenvolvimento do capital 

monopolista alcança a pujança necessária à introdução da nova lógica centro-periferia que se 

instalaria no interior do território brasileiro. 

Na vertente das mudanças em curso em meados do século XX, o desenvolvimentismo 

assume caráter essencial nas políticas dos Estados periféricos e passa a basear uma nova 

orientação do mercado interno aos interesses do sistema-mundo moderno colonial. O Brasil 

inseriu-se neste vetor da modernidade com euforia e adotou o desenvolvimentismo como 

crença indiscutível. Entretanto, consecutivamente, foram aflorando as críticas ao modelo de 

desenvolvimento vigente. É no contexto das políticas de desenvolvimento do pós-guerra que 

Josué de Castro publica as clássicas obras: Geografia da Fome (1946) e Geopolítica da Fome 

(1951), evidenciando a perversidade do cenário social brasileiro, que relegava grandes 

contingentes populacionais à privação de suas necessidades básicas, denunciando a 

desigualdade escamoteada pela imperiosa necessidade de desenvolvimento do capitalismo 

mundial (CASTRO, 1953; 1982). A publicação destas obras causa grande repercussão no 

mundo e Josué de Castro assume a presidência do conselho da Food and Agriculture 

Organization (FAO) e propõe uma política mundial contra o subdesenvolvimento (SANTOS, 

2015, p. 17).  
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Para reduzir as disparidades econômicas entre os países foi criada, em 1948, pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), a Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe (Cepal), com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico dos países latino 

americanos, fortalecendo a relação comercial entre países. Esta iniciativa teve atuação de 

economistas importantes, que fundamentaram seus argumentos no pensamento keynesiano e 

pregavam a necessidade de os países latino-americanos abandonarem a sua condição 

periférica por meio da industrialização, deixando de ser apenas fornecedores de matéria prima 

para os países centrais (CEPAL, 2017). O trabalho da Cepal criou as bases para os projetos de 

desenvolvimento na América Latina na década de 1950, com destaque, no Brasil, para o 

trabalho do economista Celso Furtado, e influenciou decisivamente no planejamento estatal. 

O retorno de Getúlio Vargas a presidência do Brasil, em 1950, consolidou um projeto 

de desenvolvimento nacionalista, com marcante participação estatal, com destaque para a 

criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDE (1952) e da Petrobrás 

(1953). Entretanto, havia a pressão interna para a reorientação da economia brasileira, com 

base na associação com o capital estrangeiro, o que foi consolidado no governo de Juscelino 

Kubitschek (1956-1960), por meio de uma estratégia que ficou conhecida como “tripé”: em 

que o capital estatal era aplicado em bens de produção, o capital privado nacional ficou 

responsável pela produção de bens não duráveis e o capital estrangeiro pela produção de bens 

duráveis. Esta organização foi orientada essencialmente pelo Plano de Metas (1956), cuja 

maior parte dos investimentos realizados pelo Estado foram em energia (usinas hidrelétricas), 

transportes (rodovias) e indústrias de base, atraindo investimentos estrangeiros e promovendo 

a industrialização, com destaque para as indústrias multinacionais do setor automobilístico 

(BECKER e EGLER, 1993). 

O processo de industrialização brasileira da primeira metade do século XX cria uma 

nova elite ligada ao setor industrial e um novo arranjo socioespacial: o urbano-industrial. A 

indústria passa a ser vista como símbolo de modernidade e progresso e o crescimento das 

cidades como expressão deste processo. O discurso de modernidade, expresso pela 

industrialização e crescimento urbano, oculta os bastidores do processo, que ocorre com a 

exploração do trabalho operário e a eclosão de diversos problemas sociais. 

A atuação do Estado ao longo de toda a segunda metade do século XX continuou a 

reproduzir a mesma estratégia, ou seja, a de fortalecer o desenvolvimento do grande capital, 

como estratégia para o desenvolvimento nacional, sem, contudo, sanar os problemas sociais, 

priorizando, assim, as demandas do poder hegemônico. Diante deste cenário, Celso Furtado 
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afirma que o Brasil se modernizou, sem, contudo, se desenvolver, principalmente pela 

permanência de problemas históricos como a fome, o déficit habitacional, a precariedade da 

educação, a concentração de renda, um sistema tributário injusto e o endividamento do Estado 

(FURTADO, 2002). 

Entre as várias fases de atuação do Estado durante a segunda metade do século XX, a 

Ditadura Militar (1964-1985) foi o período mais contundente da política desenvolvimentista. 

Neste período o Estado passou a assumir as demandas do poder hegemônico como 

imperativas, voltando todo o seu aparato a satisfazer os interesses das elites nacionais, em 

consonância com os interesses imperialistas dos Estados Unidos, e utilizando-se de repressão 

e violência para combater a oposição. Com estas estratégias, este período marcou o 

fortalecimento e consolidação do patronato político brasileiro e também a fase mais violenta e 

perversa da coerção estatal brasileira. 

Sobre a dinâmica de reprodução do capital e sua relação com as ditaduras, o filósofo 

húngaro István Mészáros, sob bases marxistas, revela que há uma ordem da reprodução 

sociometabólica do capital: 

 

Antes de mais nada, é necessário insistir que o capital não é simplesmente uma 

“entidade material” – também não é, como veremos na Parte III, um “mecanismo” 

racionalmente controlável, como querem fazer crer os apologistas do supostamente 

neutro “mecanismo de mercado” (a ser alegremente abraçado pelo “socialismo de 

mercado”) – mas é, em última análise, uma forma incontrolável de controle 

sociometabólico. A razão principal por que este sistema forçosamente escapa a um 

significativo grau de controle humano é precisamente o fato de ter, ele próprio, 

surgido no curso da história como uma poderosa – na verdade, até o presente, de 

longe a mais poderosa – estrutura “totalizadora” de controle à qual tudo o mais, 

inclusive seres humanos, deve se ajustar, e assim provar sua “viabilidade produtiva”, 

ou perecer, caso não consiga se adaptar. Não se pode imaginar um sistema de 

controle mais inexoravelmente absorvente – e, neste importante sentido, “totalitário” 

– do que o sistema do capital globalmente dominante, que sujeita cegamente aos 

mesmos imperativos a questão da saúde e a do comércio, a educação e a agricultura, 

a arte e a indústria manufatureira, que implacavelmente sobrepõe a tudo seus 

próprios critérios de viabilidade, desde as menores unidades de seu “microcosmo” 

até as mais gigantescas empresas transnacionais, desde as mais íntimas relações 

pessoais aos mais complexos processos de tomada de decisão dos vastos monopólios 

industriais, sempre a favor dos fortes e contra os fracos. No entanto, é irônico (e 

bastante absurdo) que os propagandistas de tal sistema acreditem que ele seja 

inerentemente democrático e suponham que ele realmente seja a base paradigmática 

de qualquer democracia concebível (MÉSZÁROS, 2011, p. 97, grifos do autor). 

 

É por esta característica totalizadora do capital que se instalaram ditaduras de cunho 

militar nos países periféricos. István Mészáros afirma que apesar de parecer paradoxal, a 

instalação de ditaduras militares no “Terceiro Mundo” apoiadas e patrocinadas pelas “grandes 

democracias liberais do ocidente”, principalmente pelos Estados Unidos, visou gerar uma 

relação de complementariedade para o complexo industrial-militar do capital dos países 
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centrais, estendendo sua escala de atuação para além dos mercados domésticos (MÉSZÁROS, 

2011, p. 693).  

Durante a Ditadura Militar no Brasil (1964-1985) o discurso baseava-se em 

“progresso” e “desenvolvimento”, por meio de slogans como: “ninguém segura este País”, 

“Brasil: ame-o ou deixe-o”, em um período marcado por um crescimento econômico 

extraordinário, que ficou conhecido como “milagre econômico”. Neste primeiro momento a 

expectativa criada pela população em relação ao desenvolvimento da economia, anestesiada 

pelo crescimento dos empregos, renda e consumo, além da exacerbação do patriotismo 

coroado com a copa do mundo de 1970, criou uma psicosfera positiva a propagação do 

ideário hegemônico. 

 O Brasil durante a Ditadura Militar era um País ao mesmo tempo entusiasmado e 

oprimido. Vibrava no Brasil o patriotismo pelas ruas e o terror entre os integrantes da 

oposição. Este contexto acenou para uma ascensão de uma ditadura que iria muito além do 

regime militar. Tratava-se de um paradoxo entre patriotismo e liberalismo econômico. 

Enquanto o discurso exaltava a pátria e colocava a necessidade imperiosa de “integrar para 

não entregar” a Amazônia, abriam-se inúmeras possibilidades, não só para o investimento 

estrangeiro no País, mas principalmente para o financiamento público de atividades de 

multinacionais estrangeiras. 

 A Ditadura Militar no Brasil representou o coroamento da ação coercitiva do Estado 

como instrumento do capitalismo, como forma de demonstrar força e combater qualquer 

possível tentativa de tomada de poder pelo ideário proletário marxista. Não à toa a retórica da 

Ditadura Militar no Brasil foi o combate ao comunismo. A Guerra Fria havia suscitado a 

polarização do mundo entre nações capitalistas e socialistas e o ideário marxista estava vívido 

entre intelectuais, sindicatos e movimentos sociais brasileiros. 

 Abre-se aqui um paralelo para ressaltar o papel das ciências sociais na construção 

conceitual do contexto evidenciado pela ditadura militar no Brasil. Inevitavelmente é preciso 

fazer referencia à luta de classes dentro da compreensão marxista do capitalismo, que concebe 

o Estado como uma ditadura de uma classe. O Estado foi o mecanismo por excelência da 

manutenção da ordem burguesa e a revolução socialista soviética quebrou esta ordem, 

passando a representar uma ameaça ao sistema-mundo capitalista. No Brasil não era diferente, 

ou seja, o Estado era – e ainda é – um Estado burguês, que preconiza a manutenção da ordem 

burguesa – leia-se ditatura da burguesia na concepção marxista. Sob este aspecto a ditadura 
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militar no Brasil representou apenas a expressão de um período mais violento de atuação do 

Estado burguês frente à ameaça socialista. 

Faz-se necessário também citar as concepções de Lênin, Trotsky, Rosa Luxemburgo e 

Gramsci sobre o Estado e sua característica de instrumento de poder da burguesia no contexto 

capitalista do início do século XX, que em muito contribuíram para disseminar o ideário 

marxista no Brasil. A forte influencia marxista presente entre os intelectuais e ativistas 

brasileiros motivou a perseguição pelo governo militar dos seguidores desta concepção, 

motivo pelo qual o Estado a rotulou como “ameaça comunista”, cassou, torturou e executou 

seus adeptos. 

A relação entre o aparato militar, empresarial e financeiro da Ditadura Militar no 

Brasil instituiu as bases de uma renovação da ditadura burguesa, que Octavio Ianni (1981) 

chamou de A ditadura do grande capital. Tratava-se do esclarecimento de que a Ditadura 

Militar não era apenas uma questão de “ordem e progresso”, mas sim da defesa dos interesses 

do poder hegemônico frente às possibilidades de perda de privilégios que poderiam se 

estabelecer pela via democrática. Sob esta perspectiva, Octavio Ianni analisa que, a partir dos 

princípios de segurança e desenvolvimento, o golpe de 1964 instaurou a ditadura do grande 

capital, em que os interesses da classe hegemônica se sobrepuseram como projeto de nação, 

ancorado em mecanismos violentos e exploratórios dos trabalhadores urbanos e rurais 

(IANNI, 1981). 

A atualidade e especificidade do rótulo ditadura do grande capital, que Octavio Ianni 

imprimiu à ditadura da burguesia, é um dos principais motivos que levou o termo a ganhar 

adeptos nos movimentos sociais contemporâneos e, por isso, é tratado como escolha 

terminológica na redação deste trabalho, mas não se pode deixar de esboçar a compreensão de 

que o contexto de ditadura do grande capital da ditadura militar brasileira tem os mesmos 

fundamentos da ditadura burguesa europeia revelada por Marx. A redução de ditadura do 

grande capital para ditadura do capital é apenas uma apropriação da simplificação feita pelos 

próprios intelectuais e movimentos sociais contemporâneos. 

A construção da crítica contra a Ditadura Militar no Brasil ancorada no debate 

marxista se ampliou gradativamente naquele período. A repressão e censura da Ditadura 

Militar no Brasil, contraditoriamente, também promoveu o desenvolvimento de intelectuais 

marxistas, que exilados, se aproximaram de outros intelectuais estrangeiros que rechaçavam o 

regime ditatorial brasileiro. A política de desenvolvimento econômico brasileiro ancorado em 
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uma ditadura do capital fomentou as ideias da oposição, que viriam a formar o arcabouço 

ideológico dos principais intelectuais do final do século XX. 

Também como crítica à política imperialista dos Estados Unidos e a estratégia 

autoritária de desenvolvimento dos países periféricos, cresceu durante a Ditadura Militar no 

Brasil a representatividade dos ideais marxistas, com o apoio ideológico e político de 

relevantes intelectuais estrangeiros. Neste contexto, estrutura-se a Teoria da dependência, que 

estabelecia uma leitura crítica da relação centro-periferia no capitalismo e à Cepal. Para os 

seguidores deste paradigma as políticas desenvolvimentistas estavam acabando por reproduzir 

nos países periféricos o subdesenvolvimento e a desigualdade.  

A teoria da dependência foi gradativamente abandonada por alguns de seus fundadores 

e seguidores, que, em parte, preferiram prosseguir com suas análises a partir do paradigma do 

sistema-mundo. Atualmente, com a crise do neoliberalismo, o economista Theotonio dos 

Santos, um dos formuladores da teoria da dependência, afirma que houve uma retomada deste 

paradigma sob o título de Teoria Marxista da Dependência, inclusive sendo adotado por 

movimentos sociais, como o MST (SANTOS, 2015, p.7). 

 

1.2.2. O contexto neoliberal 

 

No cenário mundial, o fim da Guerra Fria (1991) representou o início de um processo 

de reorganização geopolítica, agora sob liderança absoluta dos Estados Unidos. Entretanto, o 

sistema capitalista mundial enfrentou uma grave crise nos anos 1970 e 1980 e necessitava 

também de uma reestruturação para sobreviver. Neste contexto, a política neoliberal 

sistematizada por economistas da Universidade de Chicago passa a ser interpretada como 

possível solução para a economia mundial, já que influenciou projetos de desenvolvimento 

econômico de relativo sucesso: na ditadura chilena de Augusto Pinochet (1974-1990), que 

conduziu uma das políticas neoliberais mais austeras; nos Estados Unidos, com Ronald 

Reagan (1981-1989); e na Europa, sob o pioneirismo de Margareth Thatcher (1979-1990), na 

Inglaterra.  

Este novo paradigma de desenvolvimento passou a ser conhecido como Consenso de 

Washington, um receituário de medidas neoliberais para o desenvolvimento das nações, 

desenvolvido por economistas de Washington em 1990, com base nas estratégias de 

desenvolvimento das instituições sediadas em Washington: Fundo Monetário Internacional 

(FMI), Banco Mundial e o Tesouro dos Estados Unidos. As recomendações eram a disciplina 



58 

 

fiscal, o reordenamento das prioridades dos gastos públicos, reforma tributária, juros de 

mercado, taxa de cambio competitiva, abertura comercial, estímulo aos investimentos 

estrangeiros diretos, privatização de estatais, desregulamentação comercial e direito à 

propriedade intelectual (WILLIAMSON, 2008). Tais recomendações tinham a finalidade de 

permitir o fortalecimento do grande capital, que passaria a ter maior liberdade para agir 

conforme julgasse necessário. Estas medidas foram adotadas gradativamente por governantes 

de nações em todo o mundo, principalmente na América Latina, a fim de atrair capital e 

empréstimos estrangeiros. 

No Brasil, a política neoliberal se traduziu em programas de desenvolvimento que tem 

início no governo de Fernando Collor, com o Plano Collor e o Programa Nacional de 

Desestatização. Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso a política neoliberal ganha 

novo folego com a execução dos programas Brasil em Ação (1996-1999) e Avança Brasil 

(2000-2003). 

Abre-se um paralelo para lembrar que a teoria da dependência serviu de base 

ideológica para a redemocratização do Brasil. Um dos principais adeptos da teoria da 

dependência foi Fernando Henrique Cardoso, que presidiu o País entre 1995 e 2002, e 

esperava-se que colocasse em prática medidas pensadas por meio deste paradigma. 

Entretanto, Theotonio dos Santos afirma que suas reformas acabaram sendo conservadoras e 

seus métodos de desmobilização da população autoritários, e complementa ainda: “O 

presidente é claramente um aliado político e ideológico dos dois partidos herdeiros da 

ditadura (o PPB e o PFL) [...]” (SANTOS, 2015, p.128). 

Na base da perpetuação do viés conservador e autoritário das políticas pós Ditadura 

Militar no Brasil está a constância da hegemonia das elites na operação do aparelho estatal, 

que impediu qualquer transformação radical. A Ditadura Militar não foi só a instalação de um 

regime militar, mas também de um regime econômico que perdurou mesmo após o seu 

término. Enquanto a estrutura de poder militar se desfez em 1985, a estrutura de poder 

econômico se perpetuou e se fortaleceu dentro do aparelho estatal. O fim da Ditadura Militar 

no Brasil (1985) significou o desmonte de uma estrutura de poder centrada nos militares, mas 

com a continuidade da hegemonia das elites na tomada de decisões. Mesmo que após 1985 

tenha se iniciado a redemocratização dos mecanismos políticos, não houve de fato a supressão 

dos mecanismos autoritários, coercitivos e violentos da Ditadura Militar, pois o patronato 

político brasileiro, fortalecido durante a Ditadura Militar, não se dissolveu, permitindo que, 

frequentemente, o aparelho estatal adote as mesmas medidas. Foi a construção desse modelo 
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socialmente injusto que permitiu que ao longo do século XX, os arranjos político-econômicos 

produzidos por ação do Estado no Brasil, apesar de apresentar variações, não 

proporcionassem mudança significativa no modelo de desenvolvimento em curso.  

Há, entretanto, que se destacar o papel ideológico da Constituição de 1988 na 

construção das bases de uma sociedade mais justa. Se no plano das ideias a Constituição 

criava uma nova estrutura de nação, na prática, ela foi rechaçada em muitos pontos pela 

permanência das elites no poder, que travou processos, por exemplo, de reforma agrária e 

demarcação de terras indígenas. Portanto, o período pós 1985, denominado de 

Redemocratização, acabou sendo apenas, em sua essência, a mudança da forma de poder, sem 

suprimir o arranjo hegemônico como um todo, que continuou sob o domínio das elites. Sobre 

este cenário, Marco Aurélio Garcia tece um relevante comentário correlacionando o papel dos 

presidentes pós Ditadura Militar no Brasil: 

 

A opção pela agenda conservadora, simbolizada pela eleição de Collor de Mello e, 

posteriormente, de Fernando Henrique Cardoso (FHC), significou dar prioridade ao 

equilíbrio fiscal sobre o desenvolvimento, que se manteve nulo ou instável. 

Significou também não enfrentar a exclusão social, aprofundar a vulnerabilidade 

externa e levar adiante o desmantelamento do Estado. O controle da inflação – 

logrado no final do governo Itamar Franco e nos primeiros anos da administração 

FHC – não foi capaz de resolver os desafios clássicos de nossa economia e 

sociedade. Foi obtido à custa de uma política cambial desastrosa, de um processo de 

privatizações que torrou cerca de 100 bilhões de dólares e de uma política fiscal que 

comprometeu a capacidade de planejamento estratégico do Estado. Sua debilidade 

apareceu na crise do apagão elétrico ou no abandono a que foram relegadas nossas 

universidades, apenas para citar dois exemplos de uma série de outros (GARCIA, 

2018a, p. 54) 

 

Os programas do governo de Fernando Henrique Brasil em Ação e Avança Brasil 

priorizaram o investimento em grandes obras de infraestrutura que possibilitassem o 

desenvolvimento de atividades do grande capital, essencialmente a indústria e o agronegócio, 

garantindo a efetivação dos interesses das elites nacionais e internacionais, acompanhados de 

uma política econômica claramente liberal. É justamente neste contexto neoliberal que se 

insere o recorte temporal deste trabalho, pois foi neste período que se estabeleceram as bases 

do planejamento e execução das grandes obras de infraestrutura no Amapá. 

A estratégia neoliberal, que reduz a participação do Estado e fortalece a atuação da 

iniciativa privada na economia, é acreditada como forma de desenvolver a economia 

brasileira, mesmo que ao custo de agravar problemas sociais, como o desemprego, 

considerado salutar ao sistema neoliberal, já que enfraquece o movimento sindical e promove 

o achatamento dos salários. A esta dinâmica, o sociólogo francês Pierre Bourdieu 

complementa o que ele chama de “máquina infernal”: a degradação e exploração do 
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trabalhador por meio da desregulamentação das relações de trabalho, individualizando-as, 

utilizando técnicas de “gestão participativa”, que impõem metas, definem objetivos, cobram 

resultados e bonificam de acordo com a eficiência, estimulando a competitividade e cobrança 

de resultados entre trabalhadores, como estratégia de “responsabilização” do trabalhador, 

forjando uma auto exploração entre os diferentes níveis hierárquicos, em nome da perseguição 

infinita pela maximização dos lucros (BOURDIEU, 1998). 

Diante do contexto neoliberal, há a necessidade de se colocar um ponto central em 

comum sobre a condição contraditória e desigual em que se deu o desenvolvimento capitalista 

como um todo. Ele foi marcado pelo crescimento econômico das nações, sem, contudo, 

eliminar a condição de pobreza de grande parte de suas populações. Sobre esta premissa, ao 

analisar a dinâmica do capitalismo no início do século XXI, o economista francês Thomas 

Piketty enfatiza que, apesar de ter havido crescimento econômico, não houve modificação da 

estrutura desigual de concentração de renda, pelo contrário, utilizando dados de vinte países 

nos últimos duzentos anos, afirma que a taxa de remuneração do capital ultrapassa a taxa de 

crescimento da produção de renda, agravando a desigualdade social e tornando-a 

insustentável (PIKETTY, 2014). 

Portanto, no cenário contemporâneo verifica-se que houve a crescente remuneração do 

capital, gerada pelos sistemas produtivos, que elevou a economia das nações e, 

evidentemente, também a economia brasileira. Entretanto, esta remuneração foi 

estrategicamente distribuída de forma restrita entre as elites nacionais e internacionais, 

mantendo o trabalhador sob a condição de apropriação de uma parcela mínima desta 

remuneração. Tal condição se agravou no contexto neoliberal, acentuando a desigualdade e a 

segregação socioespacial, que corroborou com a crescente violência nas cidades e criação de 

uma relação de classes intimidadora, que é combatida com repressão e violência pelo Estado. 

Este contexto revela como o processo de acumulação por espoliação, expressa por Harvey 

(2003), se deu no Brasil, massificada sob a prerrogativa neoliberal. 

Diante do agravamento dos contextos provocados pela política neoliberal, torna-se 

infactível a possibilidade de que esta estratégia seja solução para os problemas sociais. O 

neoliberalismo foi apenas um novo instrumento do capitalismo para a perpetuação da 

hegemonia das elites. A estratégia neoliberal do capitalismo, além de agravar os problemas 

sociais, suprimiu e condicionou, ainda mais, os mecanismos democráticos. Mesmo os 

intelectuais que estabeleceram posição ideológica contrária ao modelo hegemônico e tiveram 

a oportunidade de ocupar cargos que os permitissem uma reorientação da dinâmica política do 
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País acabaram imobilizados pelo poderio das elites, como ocorreu com o presidente Fernando 

Henrique, que nitidamente representou a política neoliberal e os interesses da classe 

hegemônica. 

 

1.2.3. A reação popular 

 

A insatisfação da população mundial afetada pelas políticas neoliberais foi 

aumentando gradativamente, conforme aumentava a pressão social provocada pela supressão 

de direitos básicos, como acesso à água e moradia, devido às privatizações e à especulação 

imobiliária. A crescente desigualdade e pressão social decorrente da política neoliberal do 

capitalismo mundial eclodiram em dezembro de 1999, com um protesto nas ruas de Seattle, 

nos Estados Unidos, durante a reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC). O 

sociólogo e jornalista Ignacio Ramonet identifica que houve uma mudança significativa na 

interpretação popular sobre o neoliberalismo: “As pessoas, finalmente, haviam descoberto que 

um fator importante, um motor fundamental da globalização era a Organização Mundial do 

Comércio e não o governo de um país” (RAMONET, 2003, p. 80). 

O movimento foi seguido de outros protestos, no ano 2000, em Washington, nos 

Estados Unidos, e Praga, na República Checa, na ocasião das reuniões do Banco Mundial. Em 

2001, os protestos se repetiram e foram ampliados para diversas outras ocasiões de reuniões 

do poder hegemônico, com destaque para a reunião da Cúpula das Américas, em Quebec, no 

Canadá, e a reunião de cúpula da União Europeia, em Gotemburgo, na Suécia 

(BACOCCINA, 2002). 

O jornalista italiano Gianni Minà expressa como se situam estes protestos no contexto 

de combate ao capitalismo global e sua vertente mais perversa, o neoliberalismo: 

 

O mundo capitalista, degenerado no neoliberalismo, ficou evidentemente surpreso, 

pois então era certo que, uma vez debelado o comunismo, não haveria mais 

obstáculos para uma sede de conquista que não conhece regras, leis e respeito por 

ninguém. Assim, a primeira reação foi violenta, com o recurso puro às foras de 

polícia, em Seattle como em Nice, em Praga como em Nápoles, em Sidney como em 

Cancún, em Gotemburgo como em Gênova, em Barcelona como em Johannesburgo. 

Aliás, em Gênova, provavelmente por decisão “atlântica” e não apenas do governo 

italiano de centro-direita, tentou-se a prova geral de repressão para aniquilar de uma 

vez aquela oposição nova, capaz de colocar em crise o castelo de areia construído, 

pela parte conivente da informação, sobre a certeza de que o modelo de vida imposto 

pelo capitalismo, pelo mercado extremo e pela nova finança especulativa era o único 

modelo de vida proponível, o único exemplo possível de sociedade. E não lhes 

importa se esta “receita” excluía e exclui a maior parte de humanidade (MINÀ, 

2003, p. 20). 
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Os diversos protestos de crítica ao capitalismo global ocorridos na passagem do século 

XX para o século XXI ficaram conhecidos como movimento antiglobalização, simbolizando a 

luta contra o sistema-mundo que instaurou os mais variados mecanismos de espoliação. Os 

cientistas políticos Breno Bringel e Enara Echart Muñoz sintetizaram algumas características 

desse movimento: 

 

Algumas características do movimento antiglobalização podem ajudar a entendê-lo. 

Entre estas, podemos destacar: em primeiro lugar, sua enorme heterogeneidade 

derivada da união de amplos setores da esquerda (política e social) e de diversas 

lutas (geradoras de eixos temáticos que conformam o movimento antiglobalização); 

em segundo lugar, o caráter espetacular de seu repertório de ações coletivas (o que 

contribuiu para a sua inclusão na agenda midiática) que se articula entre o pacifismo, 

os vários tipos de ação direta, as estratégias de inovação cultural e a resistência 

ativa, entre outras; em terceiro, a utilização das novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação, com iniciativas que surgem desde Seattle como Indymedia, passando 

pelo media center de Gênova ou os diferentes canais de contra-informação, os quais 

se constituíram em ferramentas-chave em todo o mundo para canalizar a informação 

contada pelos próprios movimentos sociais, mas que também funcionam como 

instrumentos de participação, mobilização e criação de identidade; em quarto lugar, 

a horizontalidade como forma de organização política, a partir de um sistema de 

tomada de decisões de caráter assembleário e por consenso, desvinculado do 

centralismo, das fortes hierarquias e da lógica da representatividade, e uma estrutura 

organizativa descentralizada em forma de redes; em quinto lugar, a presença de uma 

conexão glocal, cujo lema pensar globalmente, atuar localmente funciona como 

impulsor de uma engrenagem que permite identificar a globalização neoliberal como 

causa principal de diversos conflitos locais, com a importância da visibilização 

global dos conflitos e também dos trabalhos de base mais invisíveis; finalmente, em 

sexto lugar, uma radicalidade reivindicativa frente a um modelo socioeconômico 

que se pretendia infalível. O outro mundo possível emerge, assim, frente ao there is 

no alternative, de Thatcher, ou o fim da história, de Fukuyama, como uma 

importante ruptura discursiva, algo que já pode ser considerado um primeiro grande 

êxito deste movimento (BRINGEL e MUÑOZ, 2010, p. 30, grifos do autor). 

 

A notabilidade do movimento antiglobalização se produziu por diversas frentes de 

alternativas. Na mídia impressa o jornal Le Monde Diplomatique se apresenta como um dos 

principais difusores desse ideal. Na Geografia a obra de Milton Santos intitulada Por uma 

outra globalização, publicada em 2000, pode ser considerada um importante marco do 

reconhecimento da necessidade de introdução dessa temática na ciência geográfica. O autor 

enfatiza a perversidade da globalização, ressaltando a desigualdade estrutural inerente a ela e 

sinaliza os limites deste modelo (SANTOS, 2010). O livro de Milton Santos serviu também 

de inspiração para o documentário Encontro com Milton Santos: O mundo global visto do 

lado de cá, de Silvio Tendler, que revelou grande parte do contexto perverso da globalização, 

apontado por Milton Santos, por meio audiovisual. 

A frente organizada de combate ao neoliberalismo se consolidou nos Fóruns Sociais 

Mundiais, iniciados em 2001, como um espaço de diálogo antagônico ao Fórum Econômico 
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Mundial, realizado anualmente em Davos, na Suíça. Estes fóruns reúnem movimentos sociais 

e intelectuais de diversos países com a proposta de discutir alternativas de enfrentamento e 

superação ao atual modelo econômico mundial, que ficou conhecido como movimento 

altermundialista, sob o lema: um outro mundo é possível. 

Um produto relevante do Fórum Social Mundial foi a publicação da obra Um outro 

mundo é possível, que reúne críticas, informações e propostas altermundialistas de 

personalidades
3
 de grande prestígio internacional em formato de entrevistas (MINÀ, 2003). A 

obra representa um retrato da opinião de alguns dos mais influentes intelectuais da época e 

reflete bem o contexto da frente de combate ao neoliberalismo que se instalou no início do 

século XXI. 

Entre as várias iniciativas surgidas nos Fóruns Sociais Mundiais destaca-se o 

fortalecimento do Attac no Brasil, que se caracteriza como um movimento altermundialista, 

em favor da humanidade e contra o neoliberalismo. Este grupo publicou uma relevante obra 

intitulada O Brasil frente à ditadura do capital financeiro, em 2005, que materializa, a partir, 

essencialmente, do debate de economistas, a concepção atual de ditadura do capital, 

explicitando o caráter autoritário e predador da economia mundial atual, reflexo de sua 

financeirização, promovida pelo neoliberalismo, e suas conexões com: 

 

(1) a necessidade da guerra imperialista e os apetites do complexo industrial-militar, 

motor privilegiado a alimentar-se da lógica do capital; (2) com a tentativa de 

controlar todos os recursos naturais do planeta (petróleo, água, gás etc.) ou mesmo 

com (3) a perda real e acelerada de direitos civis e políticos em nível mundial, fruto 

de uma crise de legitimidade crescente deste sistema que (des)governa o mundo 

(FERREIRA, 2005, p. 7-8). 

 

A publicação do livro intitulado Flat World, Big Gaps, pela ONU, representou 

também uma importante referencia à crítica ao neoliberalismo. A publicação contempla 

artigos de diversos especialistas que confirmam como a política neoliberal não reduziu a 

desigualdade social e a pobreza, pelo contrário agravou-as (SUNDARAM e BAUDOT, 

2007). Jonathan D. Ostry, Prakash Loungani e Davide Furceri, economistas do próprio FMI, 

também reconheceram que o neoliberalismo agravou a desigualdade, impedindo um 

crescimento econômico duradouro (OSTRY, LOUNGANI e FURCERI, 2016). 

Com relação ao Brasil, Marc Morgan e Pedro Herculano Guimarães Ferreira de Souza, 

pesquisadores do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), mostram que a 

                                                     
3
 Adolfo Pérez Esquivel, Baltasar Garzón, Danielle Mitterrand, Frei Betto, Gianni Minà, Ignacio Ramonet, Luiz 

Inácio Lula da Silva, Manuel Vázquez Montalbán, Mário Soares, Noam Chomsky, Riccardo Petrella, Rigoberta 

Menchú, Tarso Genro e da organização Médicos Sem Fronteiras (MINÀ, 2003). 
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desigualdade social persiste sem relevante alteração desde a ditadura militar (MORGAN, 

2017; SOUZA, 2016). A persistência da desigualdade social se materializa na também 

persistência de problemáticas básicas da humanidade, como a fome. Passados mais de meio 

século da grande repercussão da Geopolítica da Fome, de Josué de Castro, que chocou o 

mundo com uma realidade até então pouco discutida e promoveu a política de combate à 

fome, o sociólogo suíço Jean Ziegler publica a obra Destruição em massa: geopolítica da 

fome, e mostra que pouco mudou, ao contrário, o neoliberalismo agravou a problemática da 

fome em alguns locais, principalmente devido à dominação dos trustes agroalimentares, que 

com apoio dos Estados tem expulsado de suas terras inúmeros povos tradicionais pelo mundo 

(ZIEGLER, 2013). 

Foi justamente a bandeira de combate à fome que perdurou como instrumento 

simbólico da eleição do presidente Lula no Brasil em 2002. O contexto era favorável a uma 

reviravolta no jogo de poder mundial. Os Estados Unidos estavam abalados com os ataques 

terroristas de 11 de setembro de 2001, Hugo Chávez havia sido eleito na Venezuela em 1999, 

a política neoliberal não havia conseguido gerar o equilíbrio fiscal e o desenvolvimento que se 

pressupunha no Brasil e a Argentina e o Uruguai amargavam profunda crise após seguir o 

receituário de Washington (GARCIA, 2018b, p. 81). 

A eleição de Lula representou a esperança de radicais mudanças que pudessem reduzir 

a desigualdade social e promover uma sociedade mais justa e igualitária. O fato de um 

operário e dirigente sindical ter chegado ao poder era sobremaneira representativo para que 

houvesse a crença nessa mudança e o simbolismo de tudo isso inspirou milhões de pessoas a 

acreditar nessa possibilidade. A expansão do Partido dos Trabalhadores (PT) no poder 

executivo e legislativo nas primeiras décadas do século XXI certamente tem enorme valor 

simbólico no processo de empoderamento popular, mas todo esse simbolismo não foi 

suficiente para que as mudanças radicais no sistema se fizessem. 

 

1.2.4. Os mecanismos de manutenção da ordem hegemônica 

 

A entrada de um operário no poder, com a eleição do presidente Lula, em 2002, 

alimentava a expectativa de uma transformação no modelo até então vigente, por se acreditar 

que com um trabalhador no poder o aparelho estatal poderia ser subvertido aos interesses de 

sua classe. O poder hegemônico considerava uma ameaça de implantação de uma ditadura do 

proletariado a eleição de Lula, afinal o PT surge no contexto da dicotomia 
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capitalismo/socialismo da Guerra Fria. Em grande parte por essa preocupação das elites é que 

Lula teve dificuldade em se eleger em 1989, 1994 e 1998. 

Mas, o contexto da eleição de Lula em 2002 foi diferente. O PT passou a apresentar 

um discurso menos radical e integrou um candidato de direita como vice
4
 na candidatura de 

Lula, em uma clara demonstração da tentativa de um pacto de classes. A permanência dos 

representantes da classe hegemônica como maioria no parlamento desenhou o restante da 

expectativa do que seria o governo do PT. 

Para permanecer no poder o PT empreendeu alianças dissonantes de sua filosofia 

político-partidária e buscou “agradar a todos”, em uma estratégia clara de não se indispor com 

aqueles que desde sempre estiveram sob o comando da nação e garantir a governabilidade, 

para que pudesse permanecer o máximo de tempo possível no poder. O Programa de 

Aceleração do Crescimento (Pac) foi o principal mecanismo de deflagração destes valores 

ambíguos, consorciando grandes obras de infraestrutura, para permitir o pleno 

desenvolvimento do capitalismo, com políticas sociais. Com isso, o Pac foi responsável por 

proporcionar alento a muitos trabalhadores por meio de obras de cunho social, mas teve a 

maior parte dos recursos empregada em grandes obras de infraestrutura capazes de promover 

o desenvolvimento do grande capital, e, com isso, permitir a maximização da acumulação 

capitalista do poder hegemônico. 

Como resultado desta política ambígua, José Eli da Veiga afirma que o governo Lula 

foi, em sua essência política, uma continuidade do mandato de Fernando Henrique Cardoso e 

a atuação do Banco Central, Ministério da Fazenda, Agricultura, Desenvolvimento e Justiça 

não esboçavam nada que lembrasse as ideologias do Partido dos Trabalhadores (VEIGA, 

2005). 

Com relação à questão agrária, o fato de um governo tão alinhado com as demandas 

dos movimentos sociais de luta pela terra não ter cumprido sua política de reforma agrária, em 

detrimento dos interesses do agronegócio, simbolizou uma decepção para os movimentos 

sociais. Durante o governo Lula os novos projetos de assentamentos foram restritos, em sua 

maioria, a terras sem relevância para o agronegócio, conforme demonstra Ariovaldo 

Umbelino de Oliveira, com dados do II Plano Nacional de Reforma Agrária (II PNRA): 

 

Do ponto de vista territorial a concentração das RBs mantinha a Amazônia Legal 

com 67% delas. Quanto aos assentamentos novos relativos à Meta 1 do II PNRA, 

23% deles ficou na região Norte; 48% como o Nordeste; 21% com o Centro Oeste, 

concentrando as três regiões um total de 92% dos assentamentos da Meta 1 

realizados. Para as regiões Sudeste e Sul ficaram os percentuais ínfimos de 6% e 2% 

                                                     
4
 José Alencar, do Partido Liberal, empresário mineiro da indústria têxtil. 
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respectivamente. Como se pode observar pela distribuição territorial, a política da 

não reforma agrária do governo do PT estava marcada por dois princípios: não fazê-

la nas áreas de domínio do agribusiness e, fazê-la apenas nas áreas onde ela 

possa “ajudar” o agribusiness. Ou seja, a reforma agrária estava definitivamente 

no governo LULA, acoplada à expansão do agronegócio no Brasil. (OLIVEIRA, 

2013, p. 08, grifo do autor). 

 

Esta estratégia ambígua permitiu o livre crescimento do grande capital no campo e, 

portanto, a perpetuação e recriação do mesmo modelo hegemônico. Ariovaldo Umbelino de 

Oliveira afirma que: “Dessa forma, as elites nacionais vão se tornando proprietárias de terras e 

capitalistas da agricultura para produzirem mercadorias para o mercado mundial. Estas elites 

são, portanto, parceiras e muitas vezes sócias dos monopólios mundiais do agronegócio” 

(OLIVEIRA, 2007, p. 148). Assim prosseguem as elites nacionais defendendo os interesses 

do capital internacional no Brasil, sobrepujando direitos sociais e burlando leis para garantir a 

detenção do latifúndio como instrumento de reprodução do grande capital. 

José de Souza Martins vai mais além, e afirma que o próprio programa Bolsa Família 

teria sido a institucionalização do clientelismo eleitoral, como adaptação do arcaico à 

modernidade (MARTINS, 2011, p. 9). Tal combinação dissonante não poderia ser diferente. 

O sistema político ainda essencialmente calcado no clientelismo, apesar de permitir, por meio 

do presidencialismo, a eleição de um legítimo representante dos trabalhadores, mantém na 

base parlamentar uma maioria comprometida com a manutenção do poder hegemônico.  

A configuração perversa de domínio do cenário político pela classe hegemônica teve 

seu ápice com o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em 2016, em uma 

clara demonstração de poder dos parlamentares brasileiros representantes deste grupo, que 

subjugaram todas as esferas democráticas, ao extinguir, por meios escusos, o mandato da 

presidente que não estava mais representando todos os anseios do poder hegemônico. 

O jornalista e cientista político Ricardo Westin fez uma análise dos bastidores do 

impeachment da presidenta Dilma Rousseff e interpretou que sua expulsão do cargo é 

resultado da não observância das lições de Maquiavel para conquistar e manter o poder 

(WESTIN, 2017). Esta interpretação é substancialmente interpretativa da dinâmica da 

democracia brasileira, cujo poder ainda se ancora nos preceitos perversos e escusos prescritos 

pelo filósofo italiano Nicolau Maquiavel, em 1513, na obra O Príncipe (MAQUIAVEL, 

2014). Este cenário revela também o que ocorre com aqueles que se opõem a satisfazer os 

interesses da elite, o que resultou em todo o movimento político que se operou no 

impeachment de Dilma Rousseff. 
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O golpe do poder hegemônico para retomada da condução plena de seus interesses 

pelo Estado logo foi operacionalizada após o vice-presidente Michel Temer assumir o poder. 

As reformas que se iniciaram foram uma clara demonstração de controle do aparelho estatal 

pelo poder hegemônico no Brasil, impondo ajustes, que retiram direitos do trabalhador, a fim 

de favorecer a classe hegemônica do País. 

A coroação de todo o processo de retomada plena do aparelho estatal pelo poder 

hegemônico se deu com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, em 2018, que representava a 

maior expressão do conservadorismo entre os candidatos disponíveis. Em associação direta à 

campanha de Jair Bolsonaro estiveram discursos de ódio, violência, repressão, censura, 

militarização e toda uma diversidade de referências arcaicas, conservadoras e de caráter 

fascistas. Tal contexto apenas atualiza a existência da contradição entre o moderno e o arcaico 

na política que representa o sistema capitalista mundial e os mecanismos de coerção e 

violência que compõem a ditadura do capital. 

O desenvolvimento ao longo do último século traduziu-se na criação de condições 

para o livre crescimento do grande capital e os aparelhos do Estado foram os responsáveis 

pela manutenção da ordem e garantia de efetivação destas políticas, engendrando uma ditatura 

do capital. Estas iniciativas são esboçadas desde a violência contra movimentos sociais, por 

meio de repressão policial, assassinatos e chacinas, até os mecanismos burocráticos, como as 

medidas provisórias e suspensão de segurança, todos ainda presentes frequentemente. Estas 

condições revelam a manutenção da ditadura do capital, em que os instrumentos políticos, 

jurídicos, parlamentares e militares do Estado, utilizados nas diversas ditaduras existentes 

pelo mundo, continuam a ser aplicados no cotidiano da ação do Estado no Brasil, para 

permitir a plena reprodução do capitalismo mundial. 

Os mecanismos de repressão do Estado representam a manutenção da ordem social, 

que visa manter as relações políticas construídas para perpetuar a posição das elites no poder 

e, consequentemente, o modelo vigente. Para sustentar a relação neocolonial e imperialista, 

entre países centrais e periféricos, as classes dominantes dos países periféricos são cooptadas 

por empresários dos países centrais, por meio de acordos e vantagens no mercado 

internacional, ou simplesmente com financiamentos a empreendimentos e campanhas 

eleitorais. Com isso, os atores hegemônicos dos países centrais garantem que seus interesses 

se efetivem nos países periféricos, reproduzindo uma relação de classes, por meio das classes 

hegemônicas dos países periféricos. Portanto, no Brasil, há um modelo político-econômico 

dominado por um poder hegemônico, formado pelas elites nacionais, que impõem regras, 
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manipulam o mercado e controlam o Estado, defendendo interesses próprios, associados, 

muitas das vezes, a interesses de atores internacionais. 

Em um contexto mais amplo de geopolítica mundial, o Brasil se apresenta como uma 

potencia econômica regional, que poderia polarizar uma nova racionalização econômica sob o 

olhar periférico. Mas isso ensejaria mudanças drásticas na ordem hegemônica vigente, que 

implicaria na maior aptidão de relações com a América Latina e os Brics, o que causa 

desconforto na relação tradicional do imperialismo norte-americano. Por isso a retomada 

plena do aparelho estatal pelo poder hegemônico é representada pela reaproximação com os 

Estados Unidos no governo de Jair Bolsonaro, e o desdém em relação ao Mercosul e aos 

Brics. 

A retomada dos preceitos hegemônicos mais conservadores que ocorreu com a entrada 

no poder de Jair Bolsonaro simbolizou a figura da mudança de poder, que por fim, só visa 

garantir que tudo se mantenha conservadoramente sob a ordem hegemônica. O Brasil se 

apresenta na contemporaneidade como foco de modernização das bases legais e institucionais 

na América Latina, entretanto, mantendo em seu bojo práticas arcaicas, com o objetivo 

essencial de atender às demandas de um pequeno grupo, que, com isso, busca manter seu 

poder hegemônico. Sobre estas práticas políticas no Brasil, o sociólogo José de Souza Martins 

afirma: 

 

Desde o século XIX, suas elites oligárquicas vestem a máscara do liberalismo e das 

concepções políticas modernas sem abrir mão de seus compromissos com a tradição 

e o latifúndio antiempresarial, entorpecedor do progresso, e sem abrir mão de suas 

teias de clientelismo político que nos mantêm muito aquém da política e até da 

civilização (MARTINS, 2011, p. 7). 

 

Martins (2011) reforça o intrincado cenário político que permanece desde o século 

XIX com a mesma essência e cita dois elementos que representam a estratégia das elites para 

manter sua hegemonia. O primeiro refere-se à posse da terra: apesar de ter havido políticas de 

reforma agrária no Brasil não houve, na prática, uma reforma agrária, pois a distribuição das 

terras continua desigual e concentrada. O segundo elemento refere-se ao caráter clientelista da 

política partidária executada no Brasil, que garante a permanência das elites no poder e 

impede que as classes populares possam acessá-lo. 

José de Souza Martins afirma que “Do atraso social persistente à corrupção política 

insistente, tudo se repete em proclamações e ações que anunciam o fingimento do contrário e 

o imobilismo do inautêntico” (MARTINS, 2011, p. 13). Referindo-se ao contexto político 

singular em que o Brasil está inserido, no qual relações modernas e arcaicas coabitam, em 
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uma psicosfera de discursos ufanistas, que fundem interesses divergentes sob o mesmo 

argumento. Nas palavras de Martins (2011) esta dinâmica se traduz em uma sociologia da 

história lenta: 

 

Quando se reconhece que a sociedade brasileira, como outras sociedades de origem 

colonial, com problemas similares, é uma sociedade de história lenta e se toma essa 

constatação como perspectiva de interpretação da realidade social, os resultados são 

diferentes dos que se consegue por outro meio. Como acontece no Brasil, são 

sociedades que mudam até radicalmente na superfície, mas que persistem nas 

estruturas sociais profundas – nas relações sociais, nas mentalidades e até nas 

instituições arraigadas, referidas a marcos de pensamento e conduta fundados em 

datações pretéritas (MARTINS, 2011, p. 19, grifo do autor). 

 

Portanto, persistem no Brasil relações institucionais arcaicas, cujas evidencias se 

revelam por meio de suas ações. A orientação estatal à satisfação dos interesses hegemônicos 

é marcante, predominante e crescente, como revelou todo o processo de mudança de governo 

e reformas ocorridos a partir de 2016, e os aparelhos estatais continuam sendo mecanismos da 

garantia de destes preceitos, com o uso de instrumentos autoritários e coercitivos, prova da 

existência de uma ditadura do capital, onde as mudanças visam apenas a manutenção da 

ordem hegemônica. 

 

 

1.3. A LÓGICA ESPACIAL DO CAPITALISMO MUNDIAL 

 

1.3.1. Fronteira capitalista 

 

A existência de uma lógica de dominação hegemônica ligada à racionalidade do 

capitalismo mundial é aqui intitulada como uma ditadura do capital. Entretanto, esta lógica 

não se dá apenas no âmbito das relações políticas e econômicas, pois existe também um 

componente espacial intrínseco. A ditadura do capital se traduz em políticas territoriais que 

impõem uma nova lógica no ordenamento do território, a fim de promover o aproveitamento 

dos bens naturais para a lógica de acumulação capitalista e expandir territorialmente o sistema 

capitalista.  

O processo histórico de incorporação territorial a lógica do capital aparece sob o 

formato de uma fronteira, que dialoga a posição espacial do processo de incorporação dos 

bens naturais à logica do capitalismo mundial, por isso é adjetivada de capitalista. Nessa 

fronteira capitalista a relação estabelecida é centralmente a de destruir para construir, ou seja, 
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destrói-se uma lógica de organização do espaço anterior para construir outra. Neste processo 

de destruição inclui-se, principalmente, a natureza e os povos tradicionais. Já no processo de 

construção está a operacionalização do capitalismo mundial: o agronegócio, a indústria, a 

mineração, a produção de energia, entre outros elementos inerentes e necessários à lógica de 

acumulação capitalista. 

David Harvey faz uma importante reflexão sobre o contraditório modo de ser do 

capitalismo mundial, que em muito contribui para a compreensão da dinâmica da fronteira 

capitalista. O autor afirma que por meio da destruição criativa da natureza o capitalismo 

mundial produz uma “segunda natureza”, em uma construção de elementos simbólicos do 

moderno, mas sem abandonar a tradição (HARVEY, 2011). Trata-se da apropriação 

progressiva dos bens naturais do planeta por meio de sua destruição/transformação e, em 

muitos casos, extinção, para, por fim, transformar tudo em mercadoria. Tal fenômeno, tão 

antigo quanto o próprio capitalismo, se acelerou dramaticamente na segunda metade do século 

XX. 

As últimas três décadas do final do século XX foram marcadas pela problematização 

dessa dinâmica do capitalismo mundial de destruição criativa, sob a alcunha do 

ambientalismo, que demonstrou a existência de um processo acelerado de esgotamento dos 

bens naturais do planeta na mesma proporção do desenvolvimento capitalista, colocando a 

necessidade de imposição de limites à expansão territorial do capitalismo mundial. Desde 

então há uma mobilização em escala planetária pela valorização dos bens naturais e dos povos 

tradicionais como mecanismo de preservação dos ecossistemas planetários e manutenção do 

equilíbrio climático. Tal contexto revelou também a contraditoriedade do processo de 

expansão do capitalista em seu processo de destruição criativa. 

David Harvey faz uma exposição que demonstra esse processo de valorização dos 

ecossistemas em movimento de contradição com o processo de expansão territorial e 

destruição criativa do capitalismo global:  

 

O chamado “ambiente natural” é objeto de transformação pela atividade humana. Os 

campos são preparados para a agricultura; os pântanos, drenados; as cidades, 

estradas, e pontes, construídas; as plantas e os animais são domesticados e criados; 

os habitats, transformados; as florestas, cortadas; as terras, irrigadas; os rios, 

represados; as paisagens, devastadas (servindo de alimento para ovinos e caprinos); 

os climas, alterados. Montanhas inteiras são cortadas ao meio à medida que minerais 

são extraídos, criando cicatrizes de pedreiras nas paisagens, com fluxos de resíduos 

em córregos, rios e oceanos; a agricultura devasta o solo e, por centenas de 

quilômetros quadrados, florestas e matos são erradicados acidentalmente como 

resultado da ação humana, enquanto a queima das florestas na Amazônia, 

consequência da ação voraz e ilegal de pecuaristas e produtores de soja, leva à 

erosão da terra, ao mesmo tempo que o governo chinês anuncia um vasto programa 
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de reflorestamento. Mas os britânicos amam caminhar em sua paisagem enevoada e 

admirar a herança das casas de campo, os galeses amam seus vales, os escoceses, 

seus campos, os irlandeses, seus pântanos verde-esmeralda, os alemães, suas 

florestas, o francês, seus distintos pays com vinhos e queijos locais. Os apaches 

acreditam que a sabedoria repousa no lugar, e grupos indígenas em toda a parte, da 

Amazônia à Colúmbia Britânica e montanhas de Taiwan, celebram sua união de 

longa data e inquebrável com a terra que habitam (HARVEY, 2011. p. 151). 
 

A lógica contraditória de destruição/construção do território no capitalismo é tão 

antiga quanto o próprio sistema e se dá em escala planetária, mas obedece a particularidades 

em cada nação, devido à relação centro-periferia que se estabelece no capitalismo mundial. 

Distintamente se apresentam relações predatórias nos países periféricos e relações mais 

conservadoras – do ponto de vista ambiental – nos países centrais. Afinal, há uma ditatura do 

capital que é a ditadura das elites, e as elites se articulam em escala planetária, por isso a 

heterogeneidade das relações territoriais do capitalismo em escala mundial. 

Enquanto os países centrais vivenciam a tentativa de um processo de inversão do 

processo destrutivo do capitalismo de forma mais acentuada, ou seja, processos de 

reflorestamento, criação de áreas protegidas, legislações ambientais mais rígidas, promoção 

social, entre outros, os países periféricos são utilizados como fronteira para a reprodução 

desenfreada do capitalismo em sua forma mais voraz. Nos países periféricos as leis 

ambientais e trabalhistas são flexibilizadas, a fiscalização e punições aos crimes ambientais 

são abrandadas, novas áreas de vegetação nativa são desmatadas, entre tantas outras 

instruções que revelam a relativa liberdade com a qual o capitalismo tem se reproduzido nas 

periferias do sistema. Tudo isso sob a alcunha falaciosa do desenvolvimento e geração de 

empregos. 

A fronteira capitalista foi um elemento notadamente presente nos países centrais 

durante a revolução industrial, mas se esgotou justamente pela incorporação de praticamente 

todos os espaços sujeitos à apropriação capitalista. O principal símbolo deste período foi o 

“velho oeste” americano, que simbolizou o processo de expansão da fronteira capitalista no 

século XIX, nos Estados Unidos. A fronteira capitalista norte-americana foi exaustivamente 

representada nos filmes de faroeste, termo proveniente de far west, que significa oeste longe, 

longínquo, ou distante, como referencia ao processo de apropriação das terras do oeste dos 

Estados Unidos. Os símbolos desse processo foram os conflitos que envolviam indígenas, 

garimpeiros, pistoleiros, empresários, agricultores, cowboys, e outras figuras míticas do velho 

oeste. Todo esse enredo se passava entorno das ferrovias, que foram a principal forma de 

incorporação territorial pelo capitalismo do século XIX. 
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O historiador Frederick Jackson Turner foi um exponencial tradutor desse processo de 

apropriação espacial do capitalismo mundial em seu artigo intitulado Significance of the 

frontier in american history, publicado pela primeira vez em 1893, e se tornou um grande 

referencial sobre a história norte-americana (TURNER, 1893). Segundo Lia Osório Machado, 

a obra de Turner tornou-se uma referencia clássica sobre o conceito de fronteira por utilizar o 

termo “fronteira” como referencia ao movimento de povoamento e colonização, ao invés do 

sentido usual de limite político, por isso é ponto inicial de partida para a compreensão 

contemporânea do conceito de fronteira, conforme descrito por ela: 

 

Pode ser um ponto de partida interessante começar com um breve comentário sobre 

a obra do historiador norte-americano, Frederick J. Turner (1893;1920), devido ao 

seu impacto sobre a imagem e o conceito de fronteira de povoamento. O uso do 

termo "fronteira", aplicado aos movimentos de povoamento e colonização, e não no 

sentido usual de limite político internacional, se difundiu nas Américas a partir de 

seus escritos. Seu pensamento estava dirigido para a investigação da dinâmica de 

transformação histórica na América do Norte, em meio a um debate de seus colegas 

historiadores sobre qual a origem das instituições do País. Turner se propôs a 

explicar a gênese da nação norte-americana como um processo autônomo, 

desencadeado a partir da conquista de terras a oeste da costa atlântica, desde o início 

da colonização. Formulou a hipótese de que a interação entre um ambiente com 

características geográficas excepcionais e o esforço coletivo de pequenos 

proprietários independentes foi responsável pelo desenvolvimento de instituições 

políticas democráticas nos Estados Unidos. Apoiado fortemente em generalizações 

emprestadas da Biologia e da Geografia, e citando Herder e Comte, o estudo de 

Turner associa a noção de "espaços vazios" ou "espaços abertos" ao povoamento, 

isto é, espaços com baixa densidade de população, à metáfora do organismo social 

(MACHADO, 1998, p. 182-183). 

 

Desde então, o termo “fronteira” assumiu a propriedade de descrever o processo de 

expansão territorial do capitalismo mundial, como um conceito capaz de abarcar a profusão 

de eventos que decorrem deste processo, e tem sido amplamente utilizado nas ciências sociais 

para demarcar o processo de expansão espacial do sistema capitalista. 

Epistemicamente, a fronteira é antes de tudo capitalista, porque possui em seu bojo o 

contexto de expansão do capitalismo mundial como prerrogativa absoluta. Ela é fronteira, 

porque representa o espaço de ruptura da organização tradicional do espaço para a nova lógica 

hegemônica. Na Geografia, a fronteira capitalista tem sido recorrentemente associada à 

fronteira agrícola, já que as atividades agrícolas são o principal mecanismo de fixação dos 

valores capitalistas na estruturação do espaço da fronteira. Neste trabalho, a preferencia foi 

pela adoção do termo fronteira capitalista, como estratégia conceitual de construção de uma 

compreensão mais ampla do processo de estruturação do espaço segundo a lógica do 

capitalismo mundial. Julga-se que as atividades agrícolas, apesar de figurarem como principal 

elemento, fazem parte de um conjunto de mecanismos de expansão territorial do capitalismo 
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mundial, dentro de um modelo urbano-industrial, por isso não pode responder sozinha por 

todo o processo. 

A fronteira capitalista é o espaço de distensão de processos de apropriação dos bens 

naturais, que se fazem, essencialmente, pela atuação de atividades de mineração, indústria 

madeireira, mercado de terras, pecuária, agricultura, construção civil, entre outras atividades 

menos representativas. Mas é preciso destacar que toda essa profusão de atividades 

executadas na fronteira ocorre sob a dinâmica de diversos conflitos, que ocorrem entre os 

povos tradicionais e os empreendimentos capitalistas ou entre diferentes empreendimentos 

interessados na mesma área. Configuram-se, portanto, conflitos pela posse e uso da terra e dos 

bens naturais disponíveis na fronteira, até que tudo se estabeleça como propriedade de alguém 

e se torne mercadoria, daí então os conflitos se reduzem a ponto de quase cessar e a fronteira 

deixa de ser fronteira e pode ser considerada como área cujo capitalismo se consolidou. É 

justamente na profusão de conflitos que a fronteira se evidencia. 

No final do século XX e início do século XXI a fronteira capitalista passa a ser 

elemento notadamente peculiar dos países periféricos, fruto da divisão territorial do trabalho 

na globalização, e a materialização da ditadura do capital no espaço geográfico. A reprodução 

da fronteira capitalista nos países periféricos seguiu a mesma lógica da realizada nos países 

centrais, ou seja, a incorporação de novas terras ao sistema capitalista mundial. 

Particularmente, no Brasil, a fronteira capitalista assumiu uma lógica parecida com a dos 

Estados Unidos, de construção e reafirmação do território nacional. 

É fundamental ressaltar que a fronteira capitalista representa também um mecanismo 

de “limpeza étnica”, na qual os interesses hegemônicos sobrepujam o modo de vida dos povos 

tradicionais, impondo uma racionalidade e uma etnicidade dominante. Tal mecanismo tem se 

apresentado em todo o processo de colonialidade e neocolonialidade do sistema-mundo. A 

origem desta característica já podia ser constada na Península Ibérica, quando da limpeza 

étnica estabelecida contra os mouros até o século XV representou a origem do argumento da 

guerra santa pelos cristãos, que viria a se tornar o espaldar da colonização das Américas. 

Sucessivamente esta referencia foi transferida no processo de colonização do Brasil e se 

impôs, com adaptações, até os dias atuais, com a expansão de uma fronteira que é ideológica e 

étnica, pois impõe uma nova racionalidade dos agentes hegemônicos. 

Os argumentos da lógica hegemônica de imposição de uma nova racionalidade ao 

espaço geográfico foram travestidos ao longo do tempo, sem, contudo, perder a sua essência. 

O século XX foi marcado, sobretudo, pela excelência do argumento desenvolvimentista na 
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sustentação do projeto imperialista nos países periféricos. Um dos projetos mais radicais 

executados neste sentido no mundo foi o da Alemanha Nazista, que tinha na centralidade de 

suas ações o racismo e o antissemitismo. Tal projeto é hoje motivo de ojeriza, mas carece de 

ser compreendido a partir de um paralelo com a expansão territorial do capitalismo mundial. 

Não há, portanto, como descartar o caráter etnocêntrico da expansão da fronteira 

capitalista. Nesse sentido, José de Souza Martins teceu precisas considerações na 

conceituação do caso brasileiro da fronteira, conforme citado a seguir: 

 

O que há de sociologicamente mais relevante para caracterizar e definir a fronteira 

no Brasil é, justamente, a situação de conflito social. E esse é, certamente, o aspecto 

mais negligenciado entre os pesquisadores que têm tentado conceituá-la. Na minha 

interpretação, nesse conflito, a fronteira é essencialmente o lugar da alteridade. É 

isso o que faz dela uma realidade singular. À primeira vista é o lugar do encontro 

dos que por diferentes razões são diferentes entre si, como os índios de um lado e os 

civilizados de outro; como os grandes proprietários de terra, de um lado, e os 

camponeses pobres, de outro. Mas o conflito faz com que a fronteira seja 

essencialmente, a um só tempo, um lugar de descoberta do outro e de desencontro. 

Não só o desencontro e o conflito decorrentes das diferentes concepções de vida e 

visões de mundo de cada um desses grupos humanos. O desencontro na fronteira é o 

desencontro de temporalidades históricas, pois cada um desses grupos está situado 

diversamente no tempo da História. Por isso, a fronteira tem sido cenário de 

encontros extremamente similares aos de Colombo com os índios da América: as 

narrativas das testemunhas de hoje, cinco séculos depois, nos falam das mesmas 

recíprocas visões e concepções do outro (MARTINS, 1997, p. 150-151, grifos do 

autor). 

 

É sob estas bases que se constrói a fronteira capitalista, ou seja, a relação neocolonial 

de imposição de uma racionalidade territorial hegemônica, centrada na concepção 

etnocêntrica civilizatória. A reprodução dessa lógica perversa ao longo dos séculos apenas 

demonstra o conservadorismo desse tipo de política territorial que perdura desde o século XVI 

no Brasil. 

Diante das premissas apresentadas, por fim, faz-se necessário apresentar uma 

definição sobre a fronteira capitalista. Carlos Alberto Franco da Silva tece comentários sobre 

a fronteira capitalista de uma forma que em muito contempla a análise realizada neste 

trabalho e merece ser destacada como sustentáculo principal ao conceito de fronteira aqui 

adotado: 

 

A fronteira é resultado das contradições socioespaciais de reprodução da sociedade 

capitalista. A busca de novas áreas por produtores e empresas no interior do país 

reflete processos de exclusão social, reprodução ampliada do capital, inserção 

precária de grupos sociais e difusão de valores culturais e ideológicos. Entretanto, 

apesar de ser reflexo da sociedade em geral, a fronteira, a fronteira tem uma 

dinâmica interna própria, visto que se assenta em tipos sociais diversos e mesmo 

opostos. É singular e diferenciada internamente, bem como parte da totalidade social 

capitalista. A ideia de fronteira aberta às oportunidades e ao individualismo não se 

sustenta diante do controle social das terras e da territorialização produtiva e cultural 
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sob o processo de reprodução capitalista. A fronteira é aberta e fechada ao mesmo 

tempo como traço das contradições socioespaciais e transformadoras do capitalismo 

sobre o campesinato, comunidades de quilombolas, indígenas, ribeirinhas etc. De 

fato, a fronteira capitalista é um fenômeno não somente espacial e histórico, mas de 

confrontação cultural e ideológica e de expansão econômica (SILVA, 2011, p. 285). 

 

É com base nesses pressupostos que o conceito de fronteira é apropriado neste 

trabalho para explicar o processo de expansão territorial do capitalismo no Amapá. Pressupõe-

se que a fronteira capitalista representa o recorte espacial selecionado como objeto de análise 

e, por isso, os encaminhamentos analíticos se fazem todos sobre esse recorte. 

 

1.3.2. O processo de expansão da fronteira capitalista no Brasil 

 

A fronteira capitalista no Amapá é o produto do processo de expansão territorial do 

capitalismo, dento do contexto histórico-geográfico em que o progressivo processo de 

expansão da fronteira capitalista ocorreu no Brasil. Portanto, para compreender a fronteira 

capitalista no Amapá é preciso compreender o processo de expansão da fronteira capitalista 

no Brasil como um todo, já que sua expansão no Amapá é um estágio de seu processo de 

expansão no Brasil. 

O modelo de desenvolvimento adotado pelo Estado brasileiro impôs uma lógica de 

organização espacial pautada no dinamismo urbano-industrial, alinhado com os pressupostos 

do sistema capitalista mundial, que, com sua expansão sucessiva, proporcionou a criação de 

uma fronteira capitalista no Brasil. Esta fronteira é tão antiga quanto o próprio processo de 

colonização iniciado no século XVI, e tem origem neste. Trata-se de uma dinâmica própria do 

projeto hegemônico, implantado nas terras do continente americano, que salvo 

particularidades inerentes a cada nação, observou a gradativa expansão do projeto colonial e 

neocolonial no sentido Leste-Oeste, ou de forma mais generalista: do litoral para o interior do 

continente. 

O processo de expansão territorial do capitalismo mundial se deu no Brasil por meio 

de mecanismos de genocídio, desmatamento, exploração e escravidão, substituindo o “velho” 

pelo “novo”, o “atrasado” pelo “moderno”, e impondo uma nova lógica de organização do 

espaço. Ele é um processo, pois se depreende em etapas continuadas de realização sob a égide 

de diferentes preceitos econômicos que caracterizaram cada momento do processo. É 

territorial, pois se faz no espaço geográfico de forma a configurar a especificidade de um 

modelo de organização do espaço inerente ao capitalismo. Como resultado, tudo se resume 

em conformações de realização da espacialidade do fenômeno de expansão do capitalismo 
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mundial, que determina novas práticas espaciais a antigos espaços da configuração territorial 

de povos e modos de vida tradicionais. 

O debate sobre o processo de expansão da fronteira capitalista no Brasil foi realizado 

em momentos e contextos diversos. Fruto da temporalidade e espacialidade do fenômeno de 

expansão da fronteira capitalista. Houve também uma diversidade de caminhos conceituais 

sobre a fronteira capitalista no Brasil, que informam sobre diferentes concepções e 

temporalidades da fronteira, mas revelam, acima de tudo, a construção conceitual de 

diferentes compreensões sobre a estruturação do espaço geográfico sob a égide do capitalismo 

mundial. 

Em primeira instancia é necessário constatar que o processo de expansão da fronteira 

capitalista no Brasil está assentado no processo de expansão colonial português no século 

XVI. Sem essa base não é possível compreender todo o desenrolar da fronteira capitalista 

brasileira. Por isso se faz necessário resgatar os autores que em muito contribuíram na 

construção dessa compreensão. Citam-se aqui quatro obras clássicas das ciências sociais que 

não perderam sua atualidade no sentido de afirmação do componente territorial colonial 

elementar que funda o Brasil: Casa-grande & senzala, de Gilberto Freyre (FREYRE, 1987), 

Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda (HOLANDA, 1971), Formação do Brasil 

contemporâneo, de Caio Prado Júnior (PRADO JÚNIOR, 1963), e Formação econômica do 

Brasil, de Celso Furtado (FURTADO, 1974). Todos eles constituem as bases da compreensão 

do estabelecimento no Brasil da continuidade espacial do modelo econômico europeu e 

significaram as principais influencias no pensamento das ciências sociais da segunda metade 

do século XX. 

Ainda em relação às obras clássicas das ciências sociais brasileiras, o antropólogo 

Darcy Ribeiro identificou o processo de expansão territorial capitalista no Brasil como um 

processo civilizatório. Nele, diferentes matrizes étnico-raciais se fundiram para dar lugar ao 

povo brasileiro. Essa configuração revela a constituição de um povo novo, uma nova estrutura 

social genuinamente brasileira, mas ancorada nas velhas estruturas de subjugação do 

proletariado, inerente ao sistema capitalista mundial, conforme exposto por Darcy Ribeiro: 

 

A sociedade e a cultura brasileiras são conformadas como variantes da versão 

lusitana da tradição civilizatória europeia ocidental, diferenciadas por coloridos 

herdados dos índios americanos e dos negros africanos. O Brasil emerge, assim, 

como um renovo mutante, remarcado de características próprias, mas atado 

genesicamente à matriz portuguesa, cujas potencialidades insuspeitas de ser e de 

crescer só aqui se realizariam plenamente (RIBEIRO, 1995, p. 20). 
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Voltando às atenções à produção sobre o assunto advinda da ciência geográfica, de 

forma mais específica, o Geógrafo Maurício de Almeida Abreu tratou de analisar A 

apropriação do território no Brasil colonial e revelou que a transposição dos instrumentos 

jurídicos e de poder de Portugal para o Brasil configuraram os mecanismos do Estado de 

controle da propriedade privada, muitos deles vigentes no Brasil até hoje, e foram 

responsáveis pela construção desigual e injusta como se deu a posse da terra. O que revela a 

trajetória de implantação do sistema capitalista mundial na colonização brasileira, com seus 

instrumentos legais e mecanismos de manutenção do poder das elites. A maior demonstração 

e principal mecanismo de transposição para o Brasil da ordem hegemônica colonial foi o 

sistema de distribuição de sesmarias às pessoas de “confiança” do Rei de Portugal, que no 

Brasil ganhou caráter de posse perpétua de grandes parcelas de terra (ABREU, 2006). 

Na ciência geográfica, seguindo a lógica de compreensão da existência de um sistema-

mundo adotado neste trabalho, cabe citar a classificação apresentada por Bertha Becker e 

Claudio Egler dos diferentes padrões temporais da economia política brasileira: colônia, 

império mercantil e capitalismo industrial periférico, conforme descrito: 

 

O período colonial foi caracterizado pela implantação de firmas mercantis européias 

baseadas no trabalho escravo e na grande extensão territorial. Foi seguido por um 

longo período de mercantilismo escravocrata nacional (1822-1890) sob a forma 

política de um Império. Esta forma política conseguiu manter unidas sob uma 

autoridade única as diversas e frágeis economias regionais. Império, café e 

escravidão foram traços marcantes da formação do Estado brasileiro. A era da 

industrialização nacional começou no final do século XIX com a economia 

exportadora-capitalista, e resultando no desenvolvimento nacional do Segundo Pós-

Guerra (BECKER e EGLER, 1993, p. 37/40). 

 

 No contexto espacial, cada um desses períodos representou uma dinâmica de 

ordenamento territorial do capitalismo e, consequentemente, um momento do processo de 

expansão da fronteira capitalista no Brasil. No período colonial a fronteira capitalista 

brasileira esteve estreitamente relacionada e limitada à navegação no litoral e nos rios. Como 

resultado, houve a concentração das atividades coloniais ao longo do litoral e dos principais 

rios navegáveis. Becker e Egler (1993, p. 91) delimitam a divisão territorial e social do 

trabalho neste período em três grandes setores: a marinha, onde predominam as grandes 

lavouras escravistas ao longo do litoral, o sertão, onde predominam à pecuária extensiva nas 

terras do interior, e as minas, onde predominam os povoamentos relacionados às atividades de 

mineração em determinadas porções do interior. 

Já o período do império mercantil foi marcado pela inserção do Brasil na nova divisão 

do trabalho mundial derivada da revolução industrial. Do ponto de vista espacial, o Brasil 
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havia se conformado em uma estrutura de arquipélagos de regiões mercantis, que abarcavam 

as terras envolvidas na produção de determinada mercadoria, como açúcar, fumo, cacau, 

borracha ou café, entorno de uma grande cidade portuária. A leitura espacial desta estrutura 

do Brasil em regiões arquipélagos foi utilizada por Bertha Becker e Claudio Egler para 

designar a falta de conectividade e interação entre as diferentes regiões mercantis brasileiras, 

que exerciam interações muito mais pujantes com a Europa do que com outras regiões 

mercantis brasileiras (BECKER e EGLER, 1993). 

Já no período do capitalismo industrial periférico, iniciado no final do século XIX, 

começa a haver um rompimento da estrutura do Brasil arquipélago, devido à interação entre 

as regiões, promovida pela conformação de um mercado nacional. Em grande parte isso se 

deve à crescente atividade cafeicultora baseada no trabalho assalariado, que promoveu o 

mercado de consumo nacional, e, consequentemente, a industrialização, como explicam 

Bertha Becker e Claudio Egler: 

 

Açúcar do nordeste, banha e vinho do Sul e têxteis do Rio de Janeiro foram alguns 

dos produtos que encontraram mercado na frente cafeeira em expansão, vencendo 

gradativamente as distâncias entre as “ilhas” econômicas através da modernização e 

ampliação da estrutura de transportes herdada do império mercantil. O dinamismo 

da economia cafeeira representou também a formação de uma complexa rede intra-

regional, onde os investimentos em infra-estrutura destinados a viabilizar a expansão 

da produção de café acabaram por criar economias externas que beneficiaram a 

formação de um parque industrial, relativamente diversificado e com relativa 

autonomia quanto ao circuito mercantil agroexportador (BECKER e EGLER, 1993, 

p. 112). 

 

A segunda metade do século XIX foi extremamente significativa no tocante ao 

empreendimento de expansão da fronteira capitalista no Brasil, pois a cafeicultura inaugurou 

um amplo e acelerado processo de incorporação de novas terras ao capitalismo mundial. O 

processo teve início no estado do Rio de Janeiro e rapidamente se expandiu sobre as terras do 

interior do estado de São Paulo. A construção das ferrovias exerceu papel fundamental na 

estruturação dos espaços de fronteira ao permitir o transporte da produção de café para os 

portos do litoral e atuaram como indutoras do processo de expansão da fronteira. Mas é na 

primeira metade do século XX que o processo de expansão da fronteira capitalista se acelera. 

A dinâmica das duas guerras mundiais forçou o processo de industrialização dos países 

periféricos, para suprir a demanda de substituição de importações provocada pela afetação do 

mercado durante os dois conflitos. Desta forma, a industrialização brasileira inaugura uma 

nova fase de expansão da fronteira capitalista, com base na construção de vias de circulação, 

que adquiri qualidade de integração territorial, conforme explica Milton Santos: 
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Durante o período colonial, a construção de estradas também era preocupação dos 

governos metropolitanos. Mas tratava-se, na ocasião, de estradas de ferro e de 

estradas de penetração destinadas a facilitar o escoamento dos produtos necessários 

à economia do país dominante. Não se tratava de “rede”, e nem de integração da 

economia territorial. 

(...) 

Entretanto, é a industrialização que constitui o elemento fundamental da integração 

do país. O Estado tem necessidade de uma rede extensa de estradas, que ele constrói, 

mesmo em más condições, de modo a assegurar sua presença no território. Mas uma 

rede de estradas de ferro ou de rodagem não é sinônimo de integração econômica ou 

geográfica. Não basta que as ordens e as decisões de natureza política possam 

circular por todo o país, atingir os pontos mais distantes e provocar reações 

localizadas; é igualmente necessário que os resultados da atividade econômica de 

uma região repercutam em outras regiões. Trata-se de um mecanismo que, em geral, 

assume a forma de distribuição de produtos manufaturados, pelas regiões mais 

avançadas, para o resto do país; e da remessa de produtos alimentares, matérias-

primas, capitais e homens para elas (SANTOS, 2008, p. 286-287). 

 

Portanto, a decadência da cafeicultura no cenário de exportações brasileiras não 

extinguiu o processo de expansão da fronteira capitalista, que continuou a ser empreendida 

sob as bases renovadas de um crescente mercado interno. O governo de Getúlio Vargas 

(1930-1945) inaugura a chamada “marcha para oeste”, que promoveu o processo de expansão 

da fronteira capitalista para além dos limites conquistados pela cafeicultura e buscou 

revitalizar as terras que haviam sido integradas a agora decadente cafeicultura. O foco 

principal da política territorial deste período foi a região Centro-Oeste, que se apresentava 

como periferia imediata da região consolidada do capitalismo periférico brasileiro, que agora 

se industrializava. 

O geógrafo francês Pierre Monbeig empreendeu pesquisa sobre a fronteira capitalista 

no Brasil nas décadas de 1930 e 1940, abordando aspectos de sua expansão desde o início da 

colonização até o cenário da política de interiorização empreendida pelo Estado Novo, em sua 

obra intitulada: Pioneiros e fazendeiros de São Paulo. O autor usa como referencia o estado 

de São Paulo, pois pressupõe os desdobramentos da expansão cafeicultora paulista sobre o 

processo de integração acelerado de novas terras brasileiras ao capitalismo mundial, conforme 

descreve: 

 

Atualmente é preciso ir muito longe, para atingir a frente do povoamento. Mas, na 

sua retaguarda, tudo lembra um passado ainda recente. Espanta-se o europeu, 

quando ouve chamar de “velha” uma cidade como Ribeirão Preto, que não conta três 

quartos de século; custa-lhe compreender que “outrora” significa 1910 e mesmo 

1920, se o interlocutor é um homem moço. Tudo se passa como se este país 

conhecesse em setenta e cinco anos, um século no máximo, o que se levou milênios 

para fazer na Europa. E certamente é isso: nascimento e formação da paisagem rural, 

fundação e crescimento das cidades, construção duma rede de comunicações, 

mistura de raças, elaboração de uma mentalidade regional, tal o imenso trabalho que 

ainda prosseguia, aos nossos olhos. 
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Em sua forma atual, a “marcha para o Oeste” é essencialmente paulista e continua a 

sê-lo, mesmo ao penetrar territórios de outros Estados, porque não somente o 

impulso é dado por São Paulo, como a maior parte dos homens provêm desse Estado 

e as relações econômicas se fazem sobretudo com São Paulo e Santos. Nem sempre 

foi assim. Sabe-se que foi a cultura do café que desencadeou essa progressão: ela 

começou fora de São Paulo, em regiões já povoadas, havia muito tempo, embora as 

culturas mal as tenham atingido. Freqüentemente descreveu-se o itinerário do café, 

que começou nas partes montanhosas do Estado do Rio de Janeiro, no segundo 

quartel do século XIX; acompanhou o vale do Paraíba do Sul, penetrando assim nas 

terras paulistas; depois, na segunda metade do mesmo século, expandiu-se pelo 

interior de São Paulo. Foi por volta de 1870-1880 que o movimento se intensificou, 

alcançando os planaltos ocidentais, como vaga que engrossa e, talvez, logo rebentará 

(MONBEIG, 1984, p. 23). 

 

 Ao processo de expansão territorial da fronteira capitalista Pierre Monbeig deu o nome 

de “marcha pioneira” e constatou a presença de grande número de imigrantes, a especulação 

fundiária como principal instrumento de controle das terras, o desmatamento como etapa 

primeira do processo de incorporação das terras ao sistema capitalista e o desenvolvimento 

acelerado de uma ampla rede urbana (MONBEIG, 1984). 

Contemporâneo de Pierre Monbeig, o geógrafo alemão Leo Waibel organizou sua 

pesquisa sobre a expansão da fronteira capitalista no Brasil sob a compreensão das “zonas 

pioneiras” ou “frentes pioneiras”, como termos para distinguir a fronteira de sua concepção 

clássica, conforme descreve: 

 

A expressão pioneira é originária da terminologia militar e significa "escoteiro", 

"batedor", Nos Estados Unidos, entretanto, esta palavra foi empregada num sentido 

econômico, referindo-se ao homem que é o· primeiro a penetrar na mata, ajudando a 

torná-la acessível à civilização, e que com isso promove o deslocamento da 

"frontier" sertão a dentro. Temos aqui um segundo têrmo da língua inglêsa que no 

Novo Mundo tomou um sentido diferente. Na Europa a palavra "frontier" significa o 

limite político que separa dois países vizinhos. Nos Estados Unidos entretanto, o 

têrmo recebeu, além disso, um sentido econômico: "passou a significar o limite da 

zona povoada". Enquanto a fronteira como limite político representa uma linha 

nitidamente demarcada, a fronteira no sentido econômico é uma zona, mais ou 

menos larga, que se intercala entre a mata virgem e a região civilizada. A esta zona 

damos o nome de zona pioneira (WAIBEL, 1955, p. 390). 

 

 Leo Waibel investigou o processo de expansão das zonas pioneiras do Brasil e 

constatou sua relação com os grandes centros urbanos, principalmente São Paulo e Rio de 

Janeiro, e a necessidade de produção de alimentos para o mercado interno, situação agravada 

pela Primeira Guerra Mundial (1914-1918), que teria fomentado a expansão em um raio de 

até mil quilômetros dessas cidades (WAIBEL, 1955). Este teria sido o primeiro grande 

impulso de expansão da fronteira capitalista no Brasil, mas em um contexto em que ainda 

prevalecia o direcionamento da produção para o mercado interno. Já em meados do século 

XX, Leo Waibel constatou no Brasil cinco zonas pioneiras: 



81 

 

 

1. A região de Xapecó-Pato Branco no noroeste do estado de Santa Catarina e no 

sudoeste do estado do Paraná. 

2. O norte do Paraná. 

3. O oeste de São Paulo. 

4. O "Mato Grosso" de Goiás. 

5. A região ao norte do rio Doce, nos estados de Espírito Santo e Minas Gerais 

(WAIBEL, 1955, p. 404). 

 

Portanto, se no início do século XX a fronteira capitalista formava um arco entorno 

dos grandes centros urbanos, em meados do século XX a fronteira capitalista estava 

localizada nas extensões imediatas daquelas que haviam sido impulsionadas no início do 

século. A fronteira capitalista havia se estendido, dilatando seus limites e incorporando novas 

terras ao sistema capitalista. Nesse contexto, as redes técnicas exerceram papel preponderante 

na apropriação territorial do capitalismo, como é constatado por Leo Waibel: 

 

Uma característica de tôdas as zonas pioneiras é o crescimento rápido da população 

e paralelamente a expansão rápida da área cultivada. Isto se deve essencialmente ao 

aparecimento de um novo sistema de transporte - o caminhão, e à construção das 

estradas de rodagem. É verdade que o transporte a grandes distâncias ainda repousa 

em grande parte nas estradas de ferro e cada uma das novas zonas pioneiras possui a 

sua ferrovia que a liga com os centros mais afastados. Ao longo das estradas de ferro 

aparecem os armazéns dos atacadistas e grandes depósitos, e em muitos casos em 

tôrno dos mesmos desenvolvem-se dentro de poucos anos verdadeiras cidades. Mas, 

para trazer os produtos até a estrada de ferro não se emprega mais, como nas antigas 

zonas pioneiras, o carro-de-boi ou as tropas, e sim o caminhão. Mesmo para os 

transportes a grandes distâncias o mesmo vem sendo empregado cada vez em maior 

escala. A sua influência no desenvolvimento das novas zonas pioneiras diflcilmente 

poderá ser devidamente estimada! Nos pontos mais afastados das novas zonas 

pioneiras encontram-se postos de abastecimento de gasolina e oficinas de consêrto e 

novas linhas de ônibus penetram onde poucos anos atrás era plena mata virgem 

(WAIBEL, 1955, p. 406). 

 

 Percebe-se que em meados do século XX havia também um processo de mudança no 

sistema modal de transporte, deixando as ferrovias de serem preponderantes e assumindo o 

transporte rodoviária relevância maior na expansão da fronteira capitalista. É nesse contexto 

de expansão do transporte rodoviário que a expansão da fronteira capitalista vai ingressar na 

segunda metade do século XX. A região Centro-Oeste passou a ser a nova frente da expansão 

da fronteira capitalista, como extensão da região Sudeste, e as redes técnicas exerceram papel 

fundamental nesse processo. 

 Dênis Castilho demonstra como a expansão territorial do capitalismo em Goiás 

empreende um processo de modernização calcado na expansão das redes técnicas como 

mecanismo de implantação de uma nova racionalidade de organização do espaço 

(CASTILHO, 2017). A modernização é o imperativo da ordem hegemônica sobre o espaço 

geográfico, que impõe uma nova racionalidade sobre a alcunha de desenvolvimento. Este 
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processo de expansão da fronteira capitalista na Região Centro-Oeste foi coroado com o 

governo do presidente Juscelino Kubistchek (1956-1961), que engendrou a transferência da 

capital para esta região e instalou definitivamente a prerrogativa do moderno como contexto 

almejável ao estabelecimento do desenvolvimento da nação. 

No bojo dessas transformações, a região Centro-Oeste vai passar a abranger a 

simbologia da modernidade implantada com a nova capital – a arquitetura de Brasília é o 

principal símbolo disso –, mas vai ser simultaneamente palco do estabelecimento das relações 

mais antigas de produção no campo, já que no seu contexto de expansão da fronteira 

capitalista a região Centro-Oeste irá receber as atividades que não são mais comportadas nas 

regiões de capitalismo consolidado, como constata Celene C. M. A. Barreira: 

 

Observa-se, nesse período, na região Centro-Oeste, um significativo aumento da 

produção agrícola e da população, fatos que se relacionam com a política de 

ocupação do território, efetivada no movimento anteriormente analisado da década 

de 1940, e com a execução do Plano de Metas. Um outro fator preponderante, na 

ocupação do território no Centro-Oeste, é a transferência de algumas produções 

primárias de outras regiões para Goiás e Mato Grosso, notadamente de Minas, São 

Paulo e Rio de Janeiro. Isto ocorreu, principalmente, com a pecuária tradicional, 

pelo fato de ela necessitar de extensas áreas de terras. No Sudoeste brasileiro, essa 

atividade estava condenada à estagnação, se considerarmos que o mercado de terras 

estava saturado. Logo, é perfeitamente compreensível esta transferência 

(BARREIRA, 1997, p. 24). 

 

 Portanto, o processo de expansão progressiva da fronteira capitalista avançou sobre a 

região Centro-Oeste como produto da própria lógica de consolidação do capitalismo em áreas 

de fronteira da região Sudeste. Concomitante ao processo gradual e espontâneo de expansão 

da fronteira capitalista na região Centro-Oeste, o Estado também atuou no fomento de sua 

expansão. Na década de 1940 foram empreendidas políticas territoriais capazes de promover a 

migração e o avanço do capitalismo na região Centro-Oeste. Uma das primeiras e mais 

conhecidas medidas nesse sentido foi a Expedição Roncador-Xingu, que ficou conhecida pela 

atuação dos irmãos Villas-Bôas, e resultou na criação da Fundação Brasil Central. Houve 

também a criação de colônias agrícolas, entre elas destacaram-se a Colônia Agrícola Nacional 

de Dourados, onde atualmente está o município de Dourados-MS, e a Colônia Agrícola 

Nacional de Goiás, onde atualmente está o município de Ceres-GO. Na proteção das 

fronteiras, houve a criação do Território Federal de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, 

durante a Segunda Guerra mundial, como estratégia de segurança nacional (HUERTAS, 

2009). 

Já na década de 1950, a transferência da capital para Brasília marca o início da 

expansão da fronteira capitalista em direção à Amazônia e a consolidação do capitalismo na 
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região Centro-Oeste. É na coesão das redes técnicas que a fronteira capitalista no Brasil vai 

ser demarcada a partir da segunda metade do século XX. O sucessivo processo de expansão 

da fronteira capitalista a partir do litoral, essencialmente dos grandes centros urbanos, se 

estendendo para o interior do país (os “sertões”), e alcançando a região Centro-Oeste, se deu 

por meio da expansão, primeiro das ferrovias, e, posteriormente, em meados do século XX, 

por meio das rodovias. O resultado foi a tecelagem de uma malha viária relativamente 

complexa e diversificada sobre a região Centro-Sul e Nordeste até a primeira metade do 

século XX. 

Já a Amazônia permanece até a primeira metade do século XX interconectada por sua 

extensa rede hidrográfica, mas passa a destoar do restante do cenário nacional, que cada vez 

mais assumia o modal rodoviário como predominante. Este cenário cria uma ruptura 

territorial, em que duas malhas viárias passam a coexistir no território brasileiro sem uma 

conexão fluídica. A malha rodoferroviária do Centro-Sul e Nordeste se apresenta como 

produto do ordenamento capitalista do território e a malha hidrográfica da Amazônia se 

apresenta como via de circulação e ordenamento territorial da Amazônia sobre a 

predominância do modo de vida dos povos tradicionais e dos resquícios dos circuitos da 

economia mercantil extrativista amazônica. 

 

1.3.3. A integração da Amazônia 

 

A Amazônia “desconectada” dos circuitos da ordem hegemônica pode ser 

regionalmente delimitada por sua bacia hidrográfica, que apresentava até a primeira metade 

do século XX um ordenamento territorial relativamente homogêneo, com dois centros 

regionais (Belém e Manaus) e diversas outras cidades e comunidades ribeirinhas 

interconectadas pelo fluxo de mercadorias e passageiros por meio dos rios. Tal dinâmica 

supria grande parte da necessidade regional, que era complementada por alguns fluxos entre 

Belém e outros centros urbanos do litoral brasileiro por meio da navegação de cabotagem. 

Esse arranjo é fruto de condições naturais derivadas da hidrografia da Amazônia, mas também 

de fatores históricos, como a economia da borracha, que foi preponderante no início do século 

XX. Tais condições histórico-geográficas da Amazônia, diante do processo de reordenamento 

territorial do restante do país, permitiram a permanência de um arranjo espacial próprio, que 

adquiriu gradativamente um caráter insular, conforme assinalou Bertha Becker: “Assim, a 

região permaneceu à margem da elaboração do sistema espacial nacional como uma periferia 
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não-integrada, vista ainda como uma “ilha” voltada para o exterior, verdadeira colônia 

ultramarina (BECKER, 1982, p. 60). 

 Daniel Monteiro Huertas realizou um minucioso inventário do processo de expansão 

da fronteira capitalista em sua obra intitulada Da fachada atlântica à imensidão amazônica, e 

interpretou essa dinâmica de desconexão entre a Amazônia e o restante do país como 

nodosidades fundadoras de dois arranjos territoriais: o subespaço Amazônico e o Subespaço 

dos Sertões de Goiás e Mato Grosso (HUERTAS, 2009, p. 43-44), conforme apresentado no 

Diagrama 1. 

 

Diagrama 1: Nodosidades fundadoras dos subespaços regionais 

 
Fonte: Adaptado de Huertas (2009, p. 43-44). 

Elaboração: Margarit, 2019. 

 

Apesar das hidrovias da Amazônia suprirem com relativa eficiência a necessidade de 

circulação na região, sua desconexão viária com o restante do país representava um entrave ao 

processo de expansão da fronteira capitalista. A necessidade de integração das duas malhas 

passa a ser vista também como elemento de garantia da segurança nacional em meados do 

século XX. A principal política territorial que dá o primeiro e principal passo nesse sentido foi 
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a mudança da capital do país do Rio de Janeiro para Brasília, cuja construção foi iniciada em 

1956 e inaugurada em 1960. A mudança da capital ensejava a necessidade de sua integração 

com o restante do país. A aviação havia se consolidado e cumpriria bem o papel de realizar 

rápida conexão com outros centros urbanos, questão essencial para que a vida política se 

fizesse na capital, mas era necessário também que houvesse uma forma de transporte terrestre 

que suprisse a grande demanda de cargas e passageiros e o transporte rodoviário se tornou a 

principal opção. 

Distante de rios navegáveis e sob um contexto de expansão da indústria 

automobilística, Brasília se tornou o símbolo da nova era da circulação no Brasil. Suas 

avenidas largas e sem calçadas transmitiram uma mensagem simbólica clara do que seria a 

política territorial dali em diante. Passava a vigorar o império rodoviário e toda uma variedade 

de atividades que envolviam esse modal de transporte. 

Para aproximar a capital do restante do país se fazia necessário que se estabelecessem 

rodovias capazes de interligá-la aos principais centros urbanos. Para tanto, foi constituída uma 

estratégia de construção de rodovias radiais, que de Brasília partiriam em direção a todas as 

regiões. Para integrar a Amazônia à nova capital foram construídas rodovias de Brasília à 

Belém (BR-14/Transbrasiliana) e de Brasília ao Acre (BR-29)
5
, conforme mostrado no Mapa 

1. Estas rodovias passaram a integrar o sistema hidroviário Amazônico ao modal rodoviário 

da região Centro-Sul e simbolizaram o primeiro passo do Estado para a integração da 

Amazônia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
5
 Posteriormente, no Plano de Integração Nacional (1970), a rodovia Belém-Brasília receberia a denominação de 

BR-010, mas cabe ressaltar que a rodovia BR-010 nunca foi concluída em sua totalidade, sendo que atualmente o 

que se chama de Rodovia Belém-Brasília ou Transbrasiliana é o trecho da BR-010 entre Belém-PA e Estreito-

MA, complementado pela BR-226 entre Estreito-MA e Wanderlândia-TO e pela BR-153 entre Wanderlândia-

TO e Anápolis-GO. O acesso da BR-153 à Brasília é feito pela BR-080 em Uruaçu-GO ou pela BR-060 em 

Anápolis-GO. Já a rodovia Brasília-Acre é hoje representada pela BR-364 do Acre até Cuiabá-MT, de onde se 

conecta à BR-070 até Brasília, mas a rota de maior intensidade de tráfego é a extensão da BR-364 até Jataí-GO, 

de onde é possível acessar a BR-060 que prossegue até Brasília. A BR-364 também prossegue até Limeira-SP. 
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Mapa 1: Rodovias implantadas na Amazônia no governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) 

 
 

Com a mudança da capital para Brasília e a construção de grandes eixos rodoviários 

desponta um novo cenário de organização espacial brasileira, que aproximou o aparelho 

estatal da Amazônia. As duas novas rodovias construídas para integrar a Amazônia à nova 

capital exerceram o papel de circundar a floresta Amazônica e atingiram dois pontos extremos 

de sua bacia hidrográfica: a foz, em Belém, e a região fronteiriça do alto curso dos rios 

Madeira, Purus e Juruá, cujo acesso era extremamente dificultoso e demorado. 

Bertha Becker afirma que estas rodovias construídas na Amazônia no governo de 

Juscelino Kubistchek passam a funcionar como “pinças”, criando um grande arco em torno da 

floresta (BECKER, 1982, p. 61). Apesar de precárias, por não serem pavimentadas, possuírem 

rampas demasiadamente acentuadas e muito sinuosas, essas rodovias foram capazes de 

promover a integração de novas terras ao sistema territorial da região Centro-Sul e, portanto, 

promover a expansão da fronteira capitalista em terras da bacia amazônica (MARGARIT, 

2017, p. 45). 

Bertha Becker e Claudio Egler afirmam que a transferência da capital e a construção 

das rodovias que a interligam passou a desfazer gradativamente a estrutura do Brasil 

arquipélago, estruturando relações centro-periferia, em que a dinâmica da economia-mundo 
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passa a ser refletida na dinâmica da estrutura regional do território brasileiro (BECKER e 

EGLER, 1993, p. 87-88).  Milton Santos e Maria Laura Silveira afirmam que estas mudanças 

criaram certa unidade nacional, a partir da superposição entre unificação do território e a 

unificação do mercado, com atuação também da mídia na construção de uma psicosfera 

nacionalista (SANTOS e SILVEIRA, 2006, p. 252-253).  

O contexto de unificação territorial pelas rodovias abre a Amazônia ao devassamento 

do sistema capitalista, já consolidado na região Centro-Sul, que passa a observar na abertura 

de estradas na Amazônia uma opção para a expansão de suas atividades. Portanto, a 

construção das rodovias na Amazônia significa a sua integração ao sistema espacial 

hegemônico no Brasil, conforme explica Bertha Becker: 

 

Enquanto tamanhas transformações se processam, metade do território, a Amazônia, 

permanece à margem do sistema espacial. A implantação de rodovias que a 

contornam, desencadeando movimento pioneiro ativo – constituído por grandes 

pecuaristas do “centro” e pelo excedente demográfico das regiões deprimidas –, 

representa um primeiro passo na vinculação terrestre da região com o “centro”, 

captando a fímbria da Hiléia para a órbita do “centro” (BECKER, 1982, p. 62-63). 

 

O antropólogo Otávio Guilherme Velho fez uma análise do processo de expansão da 

fronteira capitalista na Amazônia. Todavia, o autor utiliza o termo “frentes de expansão” para 

distinguir o movimento de expansão territorial do capitalismo dentro do território brasileiro, 

relacionando a infraestrutura de transportes, crescimento demográfico e atividades 

econômicas no processo de apropriação capitalista do espaço amazônico. Sua grande 

contribuição vem no sentido justamente de correlacionar esses fatores para revelar que a 

dinâmica da fronteira capitalista da época derivava não somente das políticas territoriais, mas 

de todo um contexto socioespacial que havia se configurado ao longo do tempo, conforme 

pode ser identificado no seguinte trecho citado: 

 

Há uma tendência a identificar o início do soerguimento econômico da Amazônia 

com a construção da Belém-Brasília, os incentivos fiscais, a criação da 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) etc. Trata-se de uma 

meia-verdade, já que nenhuma dessas medidas, por si, teria efeito considerável, não 

fosse a existência de certas precondições que vinham lentamente amadurecendo. 

Apesar do peso crescente das iniciativas do Estado no processo de desenvolvimento, 

o fato é que elas só se tornam em geral viáveis quando carregadas do senso de 

aproveitamento de determinados movimentos sociais. É o que ocorre com a Belém-

Brasília, e, também, com a própria construção de Brasília, que por desinformação 

continuam a ser identificadas freqüentemente com um esforço absolutamente 

heróico de ação sobre um deserto; o que, aliás, é contestado pelo incremento 

demográfico regional ocorrido na década de 50, tal como vimos na Introdução. E 

por assim ter sido é que de fato se justificam e têm condições de ganhar vida. 

Embora o desenvolvimento das forças produtivas ocorrido nos últimos anos se dê 

dentro de um modo determinado de articulação entre o político e o econômico que 

certamente não é caracterizado pelo puro espontaneísmo econômico, mas onde a 
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iniciativa política seguidamente comanda o processo, tal no entanto só pode se dar 

eficazmente respeitados certos limites. Afinal, falava-se na transferência da Capital 

Federal desde 1822, e não há de ter sido por um mero acaso que ela se deu em 

nossos dias, e não antes (VELHO, 1972, p. 93, grifos do autor). 

   

Desta forma, Otávio Guilherme Velho buscou refletir sobre o processo gradual de 

expansão da fronteira capitalista, caráter pelo qual foram criadas as condições para a etapa de 

expansão em direção à Amazônia. O autor relaciona as políticas territoriais precedentes, 

executadas no Maranhão, Goiás e Pará, como precursoras para as condições necessárias ao 

processo de expansão da fronteira na Amazônia (VELHO, 1972). 

Este processo de integração da Amazônia ao sistema espacial hegemônico continuou 

progressivamente durante toda a década de 1960, quando as principais rodovias foram 

gradativamente melhoradas e outras rodovias secundárias e estradas vicinais foram 

construídas. 

Bertha Becker descreveu espacialmente a situação da fronteira capitalista no início da 

década de 1970 da seguinte forma: 

 

Situada na borda da zona densamente ocupada, a fronteira agrícola caracteriza-se 

pelo avanço de frentes pioneiras ativas sobre terras despovoadas e matas por 

desbravar. Ocupando parte do Sudoeste de Santa Catarina e Paraná, Sul de Mato 

Grosso, Sul de Goiás, estendendo-se para o Norte através da Belém-Brasília e 

penetrando ainda para Oeste (ao longo da Rodovia São Paulo-Cuiabá-Porto Velho), 

a fronteira agrícola configura-se em grande arco que atinge hoje os limites orientais 

da Amazônia. Aí, a mata, explorada em suas melhores essências, cede lugar às 

plantações de cereais e às pastagens artificiais para a criação de bovinos, que têm 

papel fundamental nesse processo de integração horizontal (BECKER, 1982, p. 26). 

 

Cabe destacar a designação que Bertha Becker faz à forma da fronteira capitalista 

como um “arco”, em grande parte fruto da visão das rodovias como “pinças” entorno da 

floresta amazônica, e o uso do termo “frentes pioneiras” na designação da fronteira capitalista, 

influencia teórico-metodológica de Pierre Monbeig e Leo Waibel. A fronteira nesse contexto 

também envolve o papel de fornecedora de recursos para a reprodução do capital, por isso, 

Bertha Becker assim à distingue: “As fronteiras de recursos são definidas como zonas de 

povoamento novo, em que o território virgem é ocupado e tornado produtivo. As fronteiras 

contíguas localizam-se à frente de zonas de povoamento antigo, e correspondem às frentes 

pioneiras” (BECKER, 1982, p. 65). 

Foi na década de 1970 que a Amazônia foi alvo de um novo e amplo processo de 

integração territorial ao sistema espacial hegemônico. A instalação da Ditadura Militar no 

Brasil (1964-1985) colocou a integração da Amazônia como alvo prioritário diante de 

questões de segurança nacional. Para tanto, foi traçado o Plano de Integração Nacional (PIN), 
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em 1970, com o objetivo de construir rodovias capazes de integrar todo o território nacional 

em um único sistema. De forma concomitante, foram estabelecidos os Planos Nacionais de 

Desenvolvimento (PNDs), para estimular o desenvolvimento capitalista no Brasil. Em 

conjunto, estes planos foram responsáveis pela expansão acelerada e em larga escala da 

fronteira capitalista na Amazônia nas décadas de 1970 e 1980. 

No Mapa 2 são apresentadas as rodovias projetadas para Amazônia e os projetos de 

desenvolvimento ao longo das mesmas durante a Ditadura Militar. Vale ressaltar que as 

rodovias findaram por não serem implantadas em sua integridade, assim como os projetos de 

desenvolvimento, mas entre os projetos que foram realizados foi possível estabelecer uma 

nova dinâmica de organização do espaço amazônico. Rodovias como a Transamazônica (BR-

230) e a Cuiabá-Santarém (BR-163) tornaram-se símbolos do desenvolvimento proposto 

pelos militares para a Amazônia e, ao mesmo tempo, de conflitos socioambientais. 

 

Mapa 2: Integração e desenvolvimento da Amazônia durante a Ditadura Militar 

 

 

Este cenário revela uma complexa estratégia de apropriação dos bens naturais da 

Amazônia pelo capitalismo mundial. Mesmo que as políticas territoriais da Ditadura Militar 

para a Amazônia não tenham se consolidado por completo, foram, sem dúvida, as que mais 
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radicalmente alteraram a organização espacial da Amazônia e fundamentaram todas as 

políticas territoriais para Amazônia que a sucederam. 

Lia Osório Machado tece ainda uma importante ressalva sobre a política territorial da 

Ditadura Militar que precisa ser considerada na compreensão do processo de expansão da 

fronteira capitalista na Amazônia: 

 

Com frequência, a literatura sobre esse período atribui a ação concertada do governo 

federal no Brasil ao regime militar-autoritário instituído em 1964. Contudo, suas 

premissas de modernização são, em grande medida, devedoras das teorias e dos 

modelos de desenvolvimento econômico elaborados no âmbito da Cepal (Comisión 

Económica para América Latina/ONU), com sede no Chile. Os economistas 

integrantes da organização defendiam a tese de que o único caminho para o 

desenvolvimento econômico dos países ibero-americanos era promover, de maneira 

prioritária, a industrialização, substituindo o modelo agroexportador pelas 

importações. É evidente que a idéia não era nova, e sim a elaboração de modelos e 

de uma teoria econômica que a fundamentasse. Sua adoção implicaria a construção 

de infra-estrutura física, a atração de capitais estrangeiros portadores de novas 

tecnologias, a promoção de uma agricultura tecnificada e a expansão do mercado 

interno. 

No caso brasileiro, o modelo da Cepal foi adotado, pela primeira vez, no “plano de 

desenvolvimento nacional” (1955-60), responsável pela implantação da estrada 

pioneira, de ligação entre a Amazônia e o Sudeste do país, conhecida como “Belém-

Brasília” (1958), em homenagem às cidades situadas em seus extremos. Portanto, 

quando foi lançado o Plano de Integração Nacional (PIN) em 1970, já estavam em 

curso frentes pioneiras nas áreas marginais à estrada federal (MACHADO, 1998, p. 

193-194). 

 

 Sob esta perspectiva, o Plano de Integração Nacional não inaugurou uma nova 

estratégia territorial para a Amazônia, mas apenas despontou como ampliação da política 

territorial que estava em curso. Entretanto, é preciso também considerar que houveram 

diversas outras políticas territoriais associadas ao Plano de Integração Nacional que 

potencializaram a expansão da fronteira capitalista sobre a Amazônia, como produção e 

distribuição de energia elétrica, sistemas de telecomunicações, levantamento cartográfico 

(Projeto Radam), incentivos à aplicação de capital privado por meio do Banco da Amazônia e 

isenções tributárias, investimentos públicos diretos, projetos de colonização, crédito agrícola 

(Programa Proterra), criação de eixos e pólos de desenvolvimento, incentivo à migração, entre 

outros (MACHADO, 1998). É este conjunto de medidas que compõem o arcabouço das 

políticas territoriais dos governos militares no Brasil, responsáveis pela principal e mais 

articulada investida da fronteira capitalista na Amazônia. 

 A Ditadura Militar no Brasil trata-se de um período em que se inicia o planejamento 

regional efetivo da Amazônia (BECKER, 2004, p. 26). A disponibilidade de redes técnicas e 

amplos incentivos governamentais, sobretudo ao grande capital, incentivaram o 

desenvolvimento da agropecuária, da mineração e da indústria madeireira, que se expandiram 
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no formato de grandes projetos. Consequentemente, grandes também foram os danos 

ambientais e os conflitos socioespaciais na Amazônia decorrentes desse processo. Entretanto, 

por considerar que a questão ambiental e os conflitos sociais decorrentes da expansão da 

fronteira capitalista na Amazônia durante a Ditadura Militar foram amplamente debatidos e 

exigiria um desdobramento extensivo, estas questões não serão aprofundadas neste trabalho, 

mas não se pode negar o caráter de extrema relevância delas
6
. 

 

1.3.4. Articulando conceitos 

 

É na dinâmica espacial da fronteira capitalista que reside a centralidade dos 

argumentos expostos neste trabalho. Por isso, cabe destacar a compreensão conceitual dos 

autores sobre a fronteira capitalista na Amazônia que servem de subsídio ao delineamento do 

debate. Como pôde ser visto, a leitura do processo de expansão da fronteira capitalista no 

Brasil se expressa em momentos diferentes, sob concepções igualmente diferenciadas. Pierre 

Monbeig identificou a existência de uma marcha pioneira na primeira metade do século XX 

(MONBEIG, 1984), assim como Leo Waibel passou a distinguir a existência de zonas 

pioneiras no mesmo período (WAIBEL, 1955). José de Souza Martins focou no debate sobre 

o tempo da fronteira (MARTINS, 1997), enquanto Milton Santos e Maria Laura Silveira 

evidenciaram o papel da globalização enquanto elemento de organização do espaço no Brasil 

(SANTOS e SILVEIRA, 2006). Otávio Guilherme Velho verificou os efeitos das frentes de 

expansão na Amazônia e suas relações com as políticas territoriais (VELHO, 1972), enquanto 

Bertha Becker se preocupou em evidenciar o caráter de subversão da Amazônia como 

fronteira de recursos ao desenvolvimento do capitalismo (BECKER, 1982). 

Enfim, é possível resumir as diversas contribuições teóricas sobre a fronteira 

capitalista nas seguintes palavras de Carlos Alberto Franco da Silva: 

 

Deduz-se, a partir das contribuições de Monbeig, Waibel, Velho, Martins, 

Foweraker e Becker, que a fronteira agrícola capitalista brasileira é um processo 

social que reflete e condiciona a (re)produção de um espaço geográfico mediante a 

incorporação de terras e mão de obra em áreas selecionadas pelas forças sociais 

representantes do processo de reprodução do capital em direção a espaços até então 

periféricos e marginalizados. No encontro de territorialidades distintas e 

conflitantes, e dependendo do grau de resistência dos grupos sociais à subordinação 

dos interesses capitalistas, o avanço da fronteira pode provocar uma 

desterritorialização e/ou reterritorialização de tempos sociais divergentes, a fim de 

impor um novo ordenamento territorial e a inserção desse espaço nos mecanismos 

de reprodução do capital em escalas nacional e global (SILVA, 2011, p. 292). 

                                                     
6
 Sobre o assunto merece destaque as seguintes obras consultadas para a elaboração deste trabalho: Martins 

(1997), Oliveira (1988; 1993) e Torres (2005). 
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Em comum entre os diferentes autores que investigaram a fronteira capitalista no 

Brasil está a relação entre as redes técnicas e o processo de ordenamento territorial. Segundo 

Carlos Alberto Franco da Silva, “O ordenamento territorial resulta do avanço do processo de 

homogeneização (globalização) extensiva do capitalismo e de fragmentação (diferenciação) 

de parcelas do espaço geográfico em arranjos de objetos e de ações articulados em rede” 

(SILVA, 2011, p. 297). Por isso a necessidade de compreender os objetos (redes técnicas) 

como elementos centrais capazes de produzir o ordenamento territorial. 

A expansão da fronteira capitalista sempre esteve associada a grandes obras de 

infraestrutura capazes de integrar novas porções territoriais ao sistema capitalista, como parte 

dos mecanismos do Estado para promover o desenvolvimento econômico. Nesse sentido, as 

vias de circulação foram elementos centrais no ordenamento territorial em diferentes 

momentos, podendo ser observada na relação entre a construção das ferrovias e a cafeicultura, 

da segunda metade do século XIX até 1929, na política de conquista dos sertões, empreendida 

de 1930 até 1955, com a abertura de rodovias e a atividade pecuária, a partir de 1956, com a 

construção de Brasília e suas rodovias para a Amazônia, a partir de 1970, com o Programa de 

Integração Nacional (Pin), e, contemporaneamente, no processo de pavimentação de rodovias 

do Pac (2007). Estas diferentes etapas do processo de expansão da fronteira capitalista são 

apresentadas de forma sistemática no Mapa 3, que apresenta também os principais vetores de 

expansão ao longo das rodovias. 
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Mapa 3: Processo de expansão da fronteira capitalista 

 

  

Diante das premissas apresentadas, cabe ainda destacar três conclusões que Bertha 

Becker apresenta sobre a fronteira capitalista no Brasil, que são consideradas como síntese do 

conceito na abordagem deste trabalho. A primeira é a de que a expansão da fronteira é uma 

expressão da penetração do capital proporcionada pelo desenvolvimento das forças 

produtivas. A decadência da economia cafeeira e as mudanças que se procederam no cenário 

geopolítico mundial com a emergência da Segunda Guerra Mundial levou o Brasil a verter 

esforços ao processo de industrialização, que proporcionou a criação de uma relação centro-

periferia interna.  A segunda é que a fronteira capitalista existe enquanto fronteira de recursos 

para o desenvolvimento capitalista. Se as relações que nela se estabelecem são em um 

primeiro momento mais “tradicionais” e voltadas para o mercado interno (como o cultivo de 

arroz, a extração de madeira e a pecuária), estas são vistas como parte do processo de 

apropriação capitalista da terra. A terceira é que na fronteira as relações socioespaciais que se 

processam são produto de circuitos da economia, elemento básico na construção da análise 

espacial da relação entre agricultura e desenvolvimento do capitalismo no Brasil. As 

atividades agrícolas promovem a articulação territorial do capitalismo e a rede urbana e a 

circulação são a materialidade da articulação das atividades (BECKER, 1982). 
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 Portanto, as sucessivas etapas de expansão da fronteira capitalista no Brasil foram 

fruto de políticas territoriais. A apropriação capitalista da terra se deu por meio da integração 

das terras ao sistema espacial hegemônico.  Em busca de uma categoria capaz de abranger a 

concepção do processo de integração territorial do capitalismo existente no Brasil, desponta 

os circuitos espaciais da produção, oriundo da obra de Milton Santos (1986; 1988; 1996), 

como categoria que melhor representa a relação entre redes e território na constituição da 

fronteira capitalista. Nesse sentido, já foi realizada uma reflexão anterior a esta, exposta em 

Margarit (2017), mas que cabe ser brevemente registrada. 

Milton Santos oferece o conceito de circuitos espaciais da produção, inerente a lógica 

das redes geográficas, consolidando a dinâmica e materialidade das redes na lógica da 

produção capitalista. Trata-se da agregação conceitual dos fluxos do modo capitalista de 

produção, no sentido de compreender os “circuitos”, inerente à concepção de redes, como 

modo constituinte do processo espacial da produção capitalista mundial. 

Milton Santos assim definiu os circuitos espaciais da produção: 

 

O mundo encontra-se organizado em subespaços articulados dentro de uma lógica 

global. Não podemos mais falar de circuitos regionais de produção. Com a crescente 

especialização regional, com os inúmeros fluxos de todos os tipos, intensidades e 

direções, temos que falar de circuitos espaciais da produção. Estes seriam as 

diversas etapas pelas quais passaria um produto, desde o começo do processo de 

produção até chegar ao consumo final (SANTOS, 1988. p.49). 

 

 A partir da categoria circuitos espaciais da produção torna-se possível compreender a 

inserção de determinada região no contexto do capitalismo mundial, investigando os fluxos 

dos elementos da produção capitalista. Nesse sentido, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, 

entre outras vias, passam a ser objetos centrais na análise geográfica, permitindo observar a 

espacialização dos circuitos produtivos do capitalismo global no contexto regional. Neste 

cenário, os circuitos espaciais da produção acabam por revelar o movimento no território e a 

dinâmica da divisão territorial do trabalho, conforme explicam Milton Santos e Maria Laura 

Silveira: 

 

Repartição das atividades entre lugares, a divisão territorial do trabalho pode nos dar 

apenas uma visão mais ou menos estática do espaço de um país, um retrato onde 

cada porção do espaço revela especializações mais ou menos nítidas, nascidas à luz 

de processos antigos e modernos. Mas para entender o funcionamento do território é 

preciso captar o movimento, daí a proposta de abordagem que leva em conta os 

circuitos espaciais da produção. Estes são definidos pela circulação de bens e 

produtos e, por isso, oferecem uma visão dinâmica, apontando a maneira como os 

fluxos perpassam o território (SANTOS e SILVEIRA, 2006, p. 143). 
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As grandes obras de infraestrutura inserem a Amazônia nos circuitos produtivos do 

capitalismo global, a partir da incorporação de suas terras e do uso de seus bens naturais, com 

a construção de rodovias, ferrovias, hidrovias, usinas hidrelétricas, portos, aeroportos e linhas 

de transmissão. Trata-se da agregação territorial da Amazônia aos circuitos produtivos, como 

parte do sistema-mundo. Por isso os circuitos espaciais da produção, mesmo que se 

estabeleçam apenas em escala nacional, são também globais, por estarem ligados à ordem 

hegemônica do capitalismo global. É sob esta lógica que a categoria de circuitos produtivos 

ganha espaço neste trabalho, ao representar o arranjo espacial que se desenhou no território 

brasileiro com o desenvolvimento do capitalismo. Para tanto, é preciso observar algumas 

considerações que Milton Santos teceu sobre a lógica dos circuitos produtivos e a rede 

urbana: 

 

Como a localização das diversas etapas do processo produtivo (produção 

propriamente dita, circulação, distribuição, consumo) pode doravante ser dissociada 

e autónoma, aumentam as necessidades de complementação entre lugares, gerando 

circuitos produtivos e fluxos cuja natureza, direção, intensidade e força variam 

segundo os produtos, segundo as formas produtivas, segundo a organização do 

espaço preexistente e os impulsos políticos. 

O uso do território não é o mesmo para as diversas firmas. Os mesmos sistemas de 

engenharia são utilizados diferentemente e seletivamente. Na medida em que a força 

de mercado não é a mesma, a dimensão espacial de cada firma não é idêntica, 

variando com a capacidade de cada qual para transformar as massas produzidas em 

fluxos. Cada firma usa o território segundo sua força. Criam-se, desse modo, 

circuitos produtivos e círculos de cooperação, como forma de regular o processo 

produtivo e assegurar a realização do capital. 

Os circuitos produtivos são definidos pela circulação de produtos, isto é, de matéria. 

Os circuitos de cooperação associam a esses fluxos de matéria outros fluxos não 

obrigatoriamente materiais: capital, informação, mensagens, ordens. As cidades são 

definidas como pontos nodais, onde estes círculos de valor desigual se encontram e 

superpõem. 

A rede urbana se torna, assim, um fenómeno ainda mais complexo, definido por 

fluxos de informação hierarquizados e fluxos de matéria que, nas áreas mais 

desenvolvidas, não são hierarquizantes (SANTOS, 1996, p. 128, grifo do autor). 

 

Os circuitos produtivos do capitalismo global representam a forma de apropriação 

territorial do capitalismo por meio das redes. Nesse sentido, vale lembrar a afirmação de 

Claude Raffestin de que “A rede faz e desfaz as prisões do espaço, tornando território: tanto 

libera como aprisiona. É o porquê de ela ser o “instrumento” por excelência do poder” 

(RAFFESTIN, 1993, p. 204). Por isso as redes técnicas despontam como instrumento de 

efetivação ideológica da modernidade, mas são também instrumentos de poder, capazes de 

anexar novas porções territoriais aos circuitos produtivos do capitalismo. 

É claro que as redes também podem ser construções sociais, mas são, por excelência, 

meios de reprodução do capital. Em contraposição, o território que pode ser também 
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corporativo, é, por excelência, produto dos movimentos sociais. A principal diferença reside 

na escala das relações construídas por esses dois atores. Enquanto os movimentos sociais 

atuam em redes majoritariamente locais, constituindo territorialidades restritas, o capital atua 

em escala mundial, tecendo redes ao redor do globo e constituindo territórios corporativos em 

redes de escala planetária, por isso a concepção de circuitos produtivos é uma lógica 

pertinente à reprodução do capitalismo.  

É fundamental também reafirmar o significado geopolítico que a fronteira capitalista 

na Amazônia possui no contexto do capitalismo global. A racionalidade do ordenamento 

espacial da fronteira capitalista é o produto da racionalidade da ordem hegemônica por meio 

dos circuitos espaciais da produção do capitalismo global. Uma reflexão fundamental nesse 

sentido vem da contribuição de Bertha Becker, citada a seguir: 

 

A fronteira amazônica só pode ser interpretada a partir da inserção do Brasil no 

capitalismo global decorrente da nova escala da relação capital-trabalho tendo como 

referência a produção de um espaço planetário onde os Estados nacionais conservam 

suas funções de controle, hierarquização e regulação, e como base o espaço. 

É a partir de então que se torna necessário o Estado, não mais apenas como 

gerenciador da economia, mas para assegurar as condições da reprodução das 

relações de dominação inerentes à hierarquia dos grupos e dos lugares. 

Ao caos das relações sociais, o Estado tende a impor uma racionalidade, a sua, que 

tem o espaço como instrumento privilegiado. O econômico é reconsiderado em 

termos espaciais – fluxos e estoques – e o Estado tende a controlá-los e a assegurar a 

sua coordenação, integrando e rompendo o espaço anterior, e produzindo o seu 

próprio espaço (BECKER, 1988, p. 66). 

 

Diante da reflexão apresentada é imprescindível retomar a relação do Estado como 

instrumento de poder da classe hegemônica na construção da fronteira capitalista, o que no 

caso da Amazônia assumi um papel imperativo diante do contexto histórico-geográfico que se 

impõe. As três últimas décadas do século XX foram marcadas por uma aceleração do 

processo de expansão territorial do capitalismo em escala mundial e a Ditadura Militar no 

Brasil exerceu papel fundamental na estruturação do espaço para a fluidez dos circuitos 

produtivos do capitalismo global. 

Todo processo de ordenamento territorial promovido pelo Estado na expansão da 

fronteira capitalista é um elemento de fomento à expansão dos circuitos produtivos. Por isso 

as políticas territoriais do Estado promovem a desorganização de territorialidades locais 

preexistentes para a estruturação de novas territorialidades do capital mundial, gerando 

conflitos. A atuação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e da 

Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), consorciada com os 

financiamentos do Banco da Amazônia, pode ser tomada como elemento concreto para a 
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análise da atuação do Estado no fomento à expansão dos circuitos produtivos na Amazônia, 

por serem instituições que planejaram e financiaram o desenvolvimento do capitalismo na 

região. 

A política econômica neoliberal é o ponto de partida para pensar a inserção da 

Amazônia nos circuitos produtivos na contemporaneidade, mas seu contexto é produto do 

processo histórico-geográfico de expansão da fronteira capitalista. A fase contemporânea de 

expansão da fronteira capitalista engloba o processo de integração territorial competitiva da 

Amazônia. Trata-se da imperiosidade de tornar a Amazônia uma região dotada da fluidez 

necessária ao desenvolvimento do capitalismo em escala competitiva com outras regiões 

brasileiras. Este novo momento de integração territorial competitiva no Brasil é marcado por 

uma orientação ideológica do Estado, que tem origem na década de 1970, conforme descrito 

por Bertha Becker e Claudio Egler: 

 

O discurso da integração nacional, que assume forma elaborada no início dos anos 

70, ajuda a desvendar o papel da territorialidade na construção do autoritarismo 

brasileiro. A incorporação de “espaços vazios” ao domínio da nação foi parte 

essencial do projeto geopolítico de modernização e de ascensão a potência regional, 

e revela um novo significado do território na mediação entre Estado e sociedade. Ele 

é um recurso simbólico de formação do indivíduo coletivo, em detrimento de uma 

comunidade nacional de cidadãos. 

A integração, como ideologia territorial, substituiu o discurso da unidade nacional 

que historicamente serviu para fortalecer a construção do Estado. (...) (BECKER e 

EGLER, 1993, p 34). 

 

Portanto, o que coloca a Amazônia no planejamento territorial contemporâneo do 

Estado é um discurso ideológico de integração territorial, que implica no estabelecimento de 

determinados objetos capazes de estabelecer esta integração. Nesse sentido, cabe lembrar a 

contribuição de Milton Santos sobre a dinâmica espacial do capitalismo no Brasil, ao analisar 

os sistemas de objetos e ações que compõem a dinâmica do espaço geográfico sob a lógica da 

globalização. O autor destaca a intencionalidade dos objetos que constituem o espaço 

geográfico e suas relações com a ideologia hegemônica, que busca sobrepor a racionalidade 

local com as ordens do capitalismo mundial (SANTOS, 1997, p. 267). Por isso é necessário 

compreender a criação de infraestrutura na Amazônia como instrumento de implantação de 

sistemas técnicos com a intenção de dotar o território com as características necessárias ao 

desenvolvimento dos circuitos espaciais da produção capitalista. 

Milton Santos também destaca o papel das redes na agregação de competitividade ao 

território em um contexto em que a fluidez passa a ser o imperativo na criação de objetos, 

como rodovias, ferrovias, aeroportos e sistemas de telecomunicações (SANTOS, 1997, p. 
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218). A dinâmica de integração competitiva do território implica ainda em uma dinâmica de 

movimento da divisão territorial do trabalho que dispersa espacialmente as atividades, mas 

concentra espacialmente as decisões e informações, conforme explicado por Milton Santos e 

Maria Laura Silveira: 

 

A dinâmica globalizante não apaga restos do passado, mas modifica seu significado 

e acrescenta, ao já existente, novos objetos e novas ações características do novo 

tempo. Agravam-se diferenças e disparidades, devidas, em parte, aos novos 

dinamismos e a outras formas de comando e dominação. Onde carregava a indústria 

esse papel motor, agora é a informação que ganha tal poder. Aprofundam-se assim, 

com novos fundamentos históricos, as tendências estruturais que fizeram da Região 

Concentrada o verdadeiro pólo da vida econômica nacional. 

No entanto, é também verdadeiro o fato de notar-se nesse período, isto é, a partir dos 

anos 70 e sobretudo a contar dos anos 80, uma difusão da nova modernidade, com 

uma dispersão no território de indústrias dinâmicas, de uma agricultura moderna e 

do respectivo setor de serviços. Essa divisão do trabalho mais estendida no território 

consagra, pois, certo centrifuguismo. A essa tendência junta-se, porém, a 

necessidade de uma cooperação também territorialmente espalhada, mas que 

reclama informação especializada, localizada na Região Concentrada, em especial 

no Sudeste e mormente em São Paulo. Ao centrifuguismo das atividades produtoras 

soma-se um centripetismo que beneficia a metrópole paulistana (SANTOS E 

SILVEIRA, 2006, p. 253-254). 

 

A criação dessa nova racionalidade da divisão territorial do trabalho nacional possuí 

um nexo global, cuja lógica superpõe gradativamente a lógica local, por isso, Milton Santos e 

Maria Laura Silveira prosseguem: 

 

Essa não é a única contradição aparente. Com a globalização são instalados 

numerosos nexos extravertidos, na medida em que, havendo a política econômica 

deixado de privilegiar o mercado interno, a necessidade de exportar conduz a uma 

lógica competitiva que vai privilegiar relações externas comandadas pelas empresas 

globais responsáveis pela demanda. 

Na medida em que, com o mercado chamado global, cada empresa busca satisfazer-

se nos lugares onde as respostas aos seus reclamos é mais adequada, tal demanda é 

errática e o território passa a ter, nas áreas atingidas por esse tipo de relações, uma 

dinâmica praticamente imprevisível no próprio lugar em que se exerce e que é 

também alienada, já que não precisa ter correspondência com os interesses da 

sociedade local ou nacional. Novas formas de compartimentação do território 

ganham relevo e são capazes de impor distorções ao seu comportamento: são as 

novas caras da fragmentação territorial. 

A criação de um território unificado foi, numa primeira fase, acompanhada de um 

reforço das lógicas do interesse nacional, enquanto agora a unificação do território 

constitui um suporte para, exatamente, o contrário, isto é, extraversão e 

fragmentação (SANTOS E SILVEIRA, 2006, p. 254). 

 

A globalização da economia provocou, portanto, uma releitura do processo de 

unificação territorial nacional sob a lógica do capitalismo global. A ordem hegemônica que 

dita as regras do ordenamento territorial no Brasil é também a ordem do sistema-mundo, que 

fecunda na escala local os mecanismos de reprodução do capitalismo e, com isso, cria um 
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processo de fragmentação territorial ao sobrepor a lógica global em detrimento da local. Em 

resumo, Milton Santos afirma que “Eis por que os territórios nacionais se transformam num 

espaço nacional da economia internacional e os sistemas de engenharia mais modernos, 

criados em cada país, são mais bem utilizados por firmas transnacionais que pela própria 

sociedade nacional” (SANTOS, 1997, p. 194). 

A reflexão que precisa partir das premissas anteriores é a de que por mais que a 

criação de infraestrutura na Amazônia venha a beneficiar em alguma medida a população 

local, sua finalidade é, em primeira instancia, o desenvolvimento dos circuitos produtivos 

capitalistas. Isso explica o fato de termos na Amazônia exemplo de comunidades, distritos e 

até cidades inteiras próximas de grandes hidrelétricas ou linhas de transmissão que não são 

beneficiadas pela energia desses sistemas, que, por sua vez, abastecem centros urbanos muito 

mais distantes, ou igualmente o caso daquelas que não possuem conexão rodoviária, acesso à 

portos, ferrovias, entre outras que estão próximas, mas que atendem unicamente a demanda 

dos circuitos produtivos do capitalismo global. 

Portanto, o investimento do Estado na estruturação das redes técnicas na Amazônia é 

majoritariamente uma estratégia para agregar competitividade à região e permitir o 

desenvolvimento capitalista. Para sistematizar a concepção de competitividade como atributo 

espacial inerente ao capitalismo global Ricardo Castillo e Samuel Frederico propõem “(...) 

considerar as noções de região competitiva e logística como expressões, respectivamente, da 

produção hegemônica e da circulação corporativa, sem as quais a globalização, tal como a 

conhecemos, não existiria como período histórico” (CASTILLO, 2010, p. 20), tal o 

significado desses atributos para a compreensão do processo de racionalização espacial do 

capitalismo. 

O papel das redes técnicas é de extrema importância na compreensão da dinâmica de 

expansão dos circuitos produtivos na fronteira capitalista, na medida em que serve de 

parâmetro para a análise dos fluxos inerentes ao sistema que a compõe. São os fluxos que 

ditam a dinâmica da fronteira, sua organicidade e direção. Por isso as redes técnicas exercem 

centralidade no processo de integração competitiva e logística do capitalismo mundial. 

Revelar o conteúdo ideológico dessas redes e seus circuitos é fundamental para evidenciar a 

perversidade desse modelo de desenvolvimento adotado pelo Estado, que engendra a 

reprodução da desigualdade e de conflitos socioespaciais por meio de uma ditadura do capital. 
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1.4. O PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 

 

1.4.1. O contexto do Pac 

 

O Pac foi uma iniciativa do segundo mandato do governo Lula (2007) para agregar 

todas as possíveis obras de infraestrutura do País em uma única plataforma e, desta forma, dar 

a visibilidade necessária às atividades de seu governo. Desta forma, o Pac acabou por agregar 

diversos projetos de infraestrutura existentes, provenientes do primeiro mandato de Lula e de 

mandatos de outros governos – essencialmente do Governo de Fernando Henrique –, à novos 

projetos de infraestrutura, sob um portfólio unificado capaz de potencializar o valor simbólico 

dos empreendimentos, de forma que pudesse sustentar os diversos aspectos políticos 

necessários à atmosfera governamental, como estratégia de superação da crise econômica. 

O principal aspecto político relacionado ao Pac é a mobilização de um gigantesco 

aparato estatal – instituições e recursos públicos – em torno de uma única chancela – o Pac – 

que se tornou o símbolo da política econômica e social dos quatro mandatos do governo do 

PT. Estados e municípios estiveram envolvidos como beneficiários das obras, ou diretamente 

como executores das mesmas, o que proporcionou a agregação de diversos grupos políticos 

em torno do Pac. Tal instrumento revelou-se como poderoso mecanismo de manutenção do 

poder e da governabilidade para o PT. As ações do Pac mantinham a propagando 

governamental energicamente ativa na mídia e na opinião pública, gerando uma psicosfera 

positiva e promovendo a maior popularidade do governo. Na mesma medida, as obras 

mobilizavam as elites locais e regionais, que eram beneficiadas como executoras (prefeituras 

e governos dos estados), usuárias (grande capital), ou construtoras dos empreendimentos. 

O Pac foi dividido em duas etapas: Pac 1 (2007-2010), executado no segundo mandato 

do governo Lula, e PAC 2 (2011-2018), etapa iniciada no governo da presidente Dilma 

Rousseff e continuada após seu impeachment. A excelência do Pac se revelou na manutenção 

de quatro mandatos do governo PT no comando do País. A operação Lava Jato da Polícia 

Federal, ao revelar esquemas de corrupção envolvendo obras do Pac, desmantelou da mesma 

forma o próprio Pac e, consequentemente, o governo PT, o que demonstra o peso que o Pac 

teve na política governamental contemporânea. 

Na Amazônia, o Pac simbolizou a retomada da política territorial que foi 

gradativamente construída por meio do planejamento regional estratégico desenvolvido ao 

longo do último século, sob uma nova identidade. Da mesma forma, as políticas territoriais 
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implantadas com o Pac no Amapá são resultantes de um conjunto de políticas territoriais 

predecessoras, desenvolvidas com o objetivo de integrar a Amazônia aos circuitos produtivos 

do capitalismo global. Um dos símbolos da reinvenção do Pac na Amazônia foi a Usina 

Hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, no estado do Pará. A construção de hidrelétricas no 

rio Xingu havia sido tentada na década de 1980. A Usina Hidrelétrica de Kararaô
7
 seria 

construída afetando os povos indígenas da região. O empreendimento foi abandonado devido 

à resistência dos povos indígenas, que ficou eternizada na forma exibida na Figura 1, da capa 

da revista Manchete, de 11 de março de 1989, em que a indígena Tuíra encosta um facão no 

rosto de José Antônio Muniz Lopes, presidente da Eletronorte à época (MANCHETE, 1989). 

O fato repercutiu negativamente na mídia nacional e internacional, o que fez com que o 

Banco Mundial suspendesse o financiamento ao empreendimento, proporcionando a 

desistência do Governo Federal brasileiro de construir a usina hidrelétrica no rio Xingu 

(RAMBO, 2014). 

 

 
Figura 1: Capa de revista sobre conflito em Belo Monte em 1989 

Fonte: Manchete (1989). 

 

Na década de 1990 houve novos estudos sobre hidrelétricas no rio Xingu, mas 

somente com o Pac é que o empreendimento foi retomado. A Usina Hidrelétrica de Belo 

                                                     
7
 Termo que designa um grito de guerra na língua dos indígenas da etnia Kaiapó (MANCHETE, 1989; RAMBO, 

2014). 
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Monte é fruto de adaptações de projetos executados nas décadas de 1980 e 1990, para reduzir 

o impacto socioambiental e tornar a obra “mais aceitável”. A reinvenção de Kararaô sob o 

título de Belo Monte é uma demonstração do caráter conservador do Pac, que ressuscitou 

antigos projetos sob uma nova identidade, para, por fim, reproduzir os velhos ideais do 

sistema de manutenção da ordem hegemônica. 

Maria Chaves Jardim e Márcio Rogério Silva, com base em postulados da sociologia 

econômica, defendem que o Pac se insere em um cenário que pode ser compreendido como a 

introdução de um novo desenvolvimentismo, como aquele iniciado no governo de Getúlio 

Vargas, mas com peculiaridades que o distanciariam do conceito de neodesenvolvimentismo 

proposto por Luiz Carlos Bresser-Pereira, conforme relatam: 

 

Nossos dados empíricos nos permitem afirmar que o neodesenvolvimentismo 

presente no governo Lula-Dilma só é comparável com o modelo de 

desenvolvimento adotado por Vargas, em relação ao retorno do Estado como ator 

relevante do jogo. O retorno do Estado no governo Lula aconteceu num contexto de 

crise do modelo de privatização (crise no modelo neoliberal) adotado pelo governo 

Fernando Henrique Cardoso nos anos 1990. Lembramos que a crise do modelo de 

privatizações não aconteceu somente no Brasil, mas antes, no país modelo – a 

Inglaterra, país de onde inclusive surgiram alternativas para contornar os fracassos 

das privatizações, como as parcerias público-privadas (PPPs), que consideramos a 

novidade cognitiva do neodesenvolvimentismo dos governos Lula e Dilma. 

O modelo adotado por Lula e Dilma vai além da indústria de base e promove a 

convergências entre diversas pautas, em princípio inegociáveis, como finanças 

versus inclusão social, altas taxas de juros versus geração de emprego, por exemplo. 

Assim, sugerimos que essa seria a singularidade do modelo de desenvolvimentismo 

estabelecido nos governos de Lula e Dilma, e suas distinções com o conceito de 

neodesenvolvimentismo cunhado por Bresser-Pereira. 

 

É no comparativo com outras estratégias governamentais de desenvolvimento que o 

Pac se demonstra como a perpetuação da heurística clássica do desenvolvimento econômico, 

estabelecendo bases de novas formas do mesmo modelo patrimonialista que caracteriza o 

Estado brasileiro. 

No tocante à região amazônica, o projeto hegemônico engendrou, ao longo do último 

século, mecanismos de anexação territorial à lógica capitalista. Bertha Becker lembra que a 

fase inicial de planejamento regional da Amazônia ocorre no governo de Getúlio Vargas, com 

a “Marcha para Oeste”, a criação da Fundação Brasil Central, o Programa de 

Desenvolvimento para a Amazônia, a delimitação da região amazônica por critérios 

científicos e a criação da Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia 

(SPVEA). Já no governo de Juscelino Kubitschek ocorrem intervenções territoriais do Estado 

mais significativas na Amazônia, por meio da construção das rodovias Belém-Brasília e 

Brasília-Acre. Entretanto, apenas durante a Ditadura Militar (1964-1985) é que ocorre o 
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planejamento regional efetivo da Amazônia, por meio de um projeto geopolítico de 

modernização territorial, que envolveu a implantação de rodovias, sistemas de 

telecomunicações, desenvolvimento urbano, industrialização, projetos de colonização, 

migração, incentivos fiscais, concessão de crédito, entre outros (BECKER, 2004). 

No Amapá, o desenvolvimento do Programa de Integração Nacional (Pin), criado em 

1970, foi responsável pela implantação das rodovias BR-210 e BR-156. Por não terem sido 

pavimentadas e não possuírem conexão com o restante do País, as rodovias BR-156 e BR-210 

acabaram por não permitir o pleno desenvolvimento do capitalismo. Neste período também 

foi inaugurada a Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes (1978), no Rio Araguari, que apenas veio 

a suprir a crescente demanda energética da capital e das atividades de mineração de manganês 

que eram executadas no Amapá. Apesar de precárias, as redes técnicas implantadas no Amapá 

durante a Ditadura Militar foram responsáveis por introduzir um esboço da política territorial 

hegemônica, que passaria a vigorar como imperativo na constituição das demandas do poder 

público nas décadas seguintes, pautando a melhoria e expansão destas redes técnicas como 

condição para o desenvolvimento econômico do Amapá. 

Cabe ainda destacar a formulação do Programa Calha Norte (1985), que no princípio 

tratava-se apenas de uma estratégia de segurança nacional, mas a partir de 1999 incluiu a 

ocupação e o desenvolvimento da Amazônia em sua estratégia (BRASIL, 2018a). Embora o 

Programa Calha Norte não tenha contribuído efetivamente com o reordenamento territorial do 

Amapá, foi uma forma de difusão do ideário estatal de desenvolvimento territorial, por meio 

da mídia e das ações promovidas no âmbito do programa. 

Com a promulgação da Constituição de 1988 torna-se obrigatório que o Governo 

Federal elabore um Plano Plurianual (PPA), definindo o conjunto de conceitos, políticas, 

estratégias, diretrizes de ação e metas para um período de quatro anos. Desta forma, a partir 

da década de 1990, há uma renovação do planejamento regional estratégico, com foco na 

inserção na economia mundial.  O governo do Presidente Fernando Henrique (1995-2002) 

desenvolveu o PPA 1996-1999 com foco no estimulo da produção e redução de desigualdades 

regionais e sociais, atribuindo ao PPA o título de “Programa Brasil em Ação”. Dando 

prosseguimento a mesma lógica, o PPA 2000-2003 recebeu o título de “Avança Brasil”, tendo 

como foco um modelo de gestão e desenvolvimento de projetos arrolados por Eixos 

Nacionais de Integração e Desenvolvimento (Enid) (SILVA, 2012, p. 139-140). Os programas 

tinham como foco a retomada do crescimento econômico, fundamentado nos objetivos 

logísticos nacionais dos Enid, representados no Mapa 4. 
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Mapa 4: Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento 

 
 

Os Enid transformam o território brasileiro em eixos de fluidez, consorciando 

unidades espaciais de acordo com a afinidade ou potencialidade dos fluxos estabelecidos entre 

elas. Mais do que isso, os Enid agregam a competitividade territorial existente ou potencial, 

convertendo-a para o desenvolvimento capitalista. Com a execução destes programas, Bertha 

Becker destaca que: 

 

Resgata-se, assim, o modelo exógeno associado ao projeto do vetor tecno-industrial 

que permanecera arrefecido na década anterior. Este vetor reúne projetos de atores 

interessados na mobilização de recursos naturais e de negócios, tais como empresas 

e bancos nacionais e internacionais, e segmentos de governos estaduais, do governo 

federal e das Forças Armadas (BECKER, 2004, p. 132). 

 

Na Amazônia, os programas Brasil em Ação e Avança Brasil representaram a 

estratégia de efetivação de políticas territoriais no bojo dos valores neoliberais. Tratava-se de 

programas pautados em corredores de desenvolvimento, que tinham como estratégia territorial 

intensificar a fluidez do território e, assim, permitir a maior inserção de cada região nos 

circuitos produtivos do capitalismo global, reproduzindo, assim, sob uma identidade e bases 

renovadas, a lógica exógena da política territorial da Ditadura Militar para a Amazônia. 
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Entre as diferenças da política territorial da Ditadura Militar e a do governo de 

Fernando Henrique, Eliane Superti destaca que “Diferentemente dos polos de 

desenvolvimento que haviam marcado a década de 1970 e estimulavam o crescimento 

polarizado, os eixos priorizavam as redes capazes de promover integração e modernização da 

infraestrutura econômica comercial em amplas áreas” (SUPERTI, 2013, p. 95). Portanto, a 

fluidez passa a ser o imperativo de agregação de valor ao território e a questão logística torna-

se a dimensão suprema das políticas territoriais do Estado. 

A criação dos Enid, em 1996, dentro do programa Brasil em Ação, inseriu o Amapá no 

“Arco Norte”, como forma de promover o desenvolvimento regional, valorizando a integração 

transfronteiriça entre o Brasil, por meio do Amapá e Roraima, e a Guiana, Suriname e Guiana 

Francesa. Para tanto, seria necessário pavimentar rodovias, construir pontes nas fronteiras e, 

enfim, dotar o território das redes técnicas necessárias ao desenvolvimento capitalista, 

principalmente nos setores de telecomunicações, transporte e energia (BECKER, 2004; 

SUPERTI, 2013).  

A política territorial que insere o Amapá no Arco Norte dos Enid representa a 

iniciativa de integração territorial competitiva do território, por meio da estratégia de 

consolidação da infraestrutura iniciada na ditadura militar. A rodovia BR-156 passou a 

representar o principal eixo de integração territorial pretendido pelo Estado no Amapá, por 

seu valor estratégico de ligação entre a fronteira e as cidades de Macapá e Santana, 

importantes núcleos comercial e portuário, respectivamente. Para tanto, a rodovia construída 

na Ditadura Militar precisava ser asfaltada, para gerar maior fluidez no tráfego. Em seus 

extremos seria preciso gerar a conectividade, em Oiapoque com a Guiana Francesa, por meio 

de uma ponte, e em Macapá e Santana com o Brasil e o mundo, por meio de um aparelho 

portuário e aeroportuário competitivos. Por fim, em toda a sua extensão era preciso instalar os 

sistemas de telecomunicações e de energia vitais para o desenvolvimento de empreendimentos 

capitalistas. Estas iniciativas compunham a estrutura básica da estratégia do poder 

hegemônico para ampliação da carteira de possibilidades de expansão territorial do grande 

capital no Amapá e passaram a ser sinalizadas como fundamentais para o desenvolvimento 

econômico do estado. 

A renovação e fortalecimento do programa de corredores de desenvolvimento no 

Brasil ocorreu por meio do lançamento do projeto Integração das Infraestruturas Regionais 

Sul-Americanas (Iirsa), lançado em 2000, como produto da política externa do Brasil e em 

complementação aos Enid. A Iirsa é um projeto que agrega doze países da América do Sul na 
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formação de uma estrutura integrada de redes técnicas capazes de dotar o território de maior 

competitividade no cenário global, conforme detalha Eliane Superti: 

 

Concebida com base no conceito de regionalismo aberto elaborado pela Comissão 

Econômica para América Latina e Caribe – Cepal na década de 1990, o Iirsa focaliza 

o continente sul-americano como espaço geoeconômico integrado, onde, para o 

avanço do crescimento econômico, é preciso reduzir ao mínimo as barreiras internas 

ao comércio e os estrangulamentos infraestruturais. O Comitê de Coordenação 

Técnica do Iirsa, reunido em 2003 em Lima, estabeleceu três grandes objetivos: a) 

apoiar a integração de mercados para melhorar o comércio intrarregional; b) apoiar a 

consolidação de cadeias produtivas para alcançar competitividade nos grandes 

mercados mundiais; e c) reduzir o “custo latino-americano” por meio da criação de 

uma plataforma logística vertebrada e inscrita na economia global (SUPERTI, 2013, 

p. 100). 

 

O Iirsa coloca o Brasil no centro da infraestrutura logística da América do Sul. O 

Mapa 5 apresenta os eixos de integração do Iirsa. Seus principais eixos representam a 

extensão dos domínios das redes técnicas brasileiras, integrando territórios e, ao mesmo 

tempo, reordenando-os de acordo com a lógica do capitalismo global. Enquanto o Iirsa 

desponta como elemento de fortalecimento da economia sul-americana, da mesma forma 

também reproduz a lógica de estruturação da infraestrutura de circulação para exportação, 

pois o objetivo maior continua sendo o abastecimento dos mercados europeu, norte-americano 

e asiático com commodities.  

 

Mapa 5: Integração das Infraestruturas Regionais Sul-Americanas (Iirsa) 
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No Amapá, o Eixo do Escudo das Guinas do Iirsa significou a ratificação do Arco 

Norte como corredor de desenvolvimento e contribuiu para o fortalecimento político do Enid. 

Entretanto, até o final do mandato de Fernando Henrique (2002), não foram efetivadas as 

obras necessárias para a consolidação do Arco Norte e, consequentemente, não houve a 

promoção da fluidez necessária ao desenvolvimento do capitalismo no Amapá. Apesar de não 

ter se consolidado, o Arco Norte passou a ser a estratégia de integração territorial que ditaria o 

planejamento territorial do Amapá, vindo a ganhar contorno apenas com as grandes obras de 

infraestrutura do Pac. 

A estratégia de desenvolvimento dos Enid e da Iirsa, que concebem a integração 

territorial na lógica do capitalismo mundial, permaneceu durante o governo do PT sob a 

alcunha de Programa de Aceleração do Crescimento. Portanto, o Pac abarcou a continuidade 

da política de instituição de eixos de desenvolvimento do governo anterior e tratou de 

consolidá-la. Sobre este processo de transição das políticas territoriais nas mudanças de 

governo, Eliane Superti tece uma importante comparação que merece atenção: 

 

Os PPA do governo FHC eram, assim, portadores de uma diferença importante em 

relação às políticas territoriais do período anterior. Eles traçavam linhas de 

intervenção com a pretensão de integrar o País à América do Sul, abrindo mercados 

do Atlântico ao Pacífico por meio de um sistema de infraestrutura eficiente capaz de 

garantir competitividade e permitir a exploração de novos espaços para acumulação 

de capital. As estratégias de integração internacional desenhadas no governo FHC 

foram incorporadas e aprofundadas no governo Lula e se fizeram presentes no PPA 

de 2004/2007 e no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) (SUPERTI, 

2013, p. 94). 

 

Com a união do conjunto de obras espalhadas pelo território brasileiro em um único e 

principal programa – o Pac –, a retórica do desenvolvimento da economia ganhou ainda mais 

força e tempo na grande mídia e discursos do Governo. A grandiosidade do Pac se revelou 

não só pela magnitude das obras, mas também por todo o aparato econômico, fiscal e jurídico 

mobilizado pelo programa. Junto às obras de infraestrutura do Pac estavam políticas fiscais e 

tributárias, para incentivar o desenvolvimento do capitalismo, como estratégia 

macroeconômica. Para tanto, o Pac passou a integrar três grupos de estratégicas fundamentais: 

 

 Uma programação maciça de investimentos em infraestrutura logística (rodovias, 

ferrovias, portos etc.), geração de energia e infraestrutura social (saneamento e 

habitação), com grande participação das empresas estatais e bancos públicos; 

 Um conjunto de incentivos tributários (exonerações fiscais a setores e bens 

específicos) e financeiros (expansão e redução do custo do crédito para 

investimento) ao setor privado, complementado por arranjos institucionais 
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voltados para o estabelecimento de regras estáveis e condições de segurança 

jurídica ao investimento privado na indústria e na infraestrutura; 

 Um arranjo de compromissos da política fiscal e monetária até 2010 (cujo 

elemento central é a redução progressiva da taxa básica de juros da economia), 

tendo em vista viabilizar o financiamento do programa de investimento público 

(pela, entre outras coisas, redução do superávit primário e da velocidade de 

crescimento dos gastos com pessoal) e tornar consistente em termos 

macroeconômicos o programa de crescimento, o dispêndio público e a 

estabilização de preços (JARDIM e SILVA, 2015, p. 63). 

 

Por meio desta tríade, o Pac criou as condições para o livre desenvolvimento do 

capitalismo, atraindo e fomentando investimentos privados, que sustentaram o crescimento da 

economia brasileira durante o governo do PT e permitiram o desenvolvimento de diversos 

empreendimentos capitalistas. Se com o governo de Jair Bolsonaro o Pac foi definitivamente 

abandonado enquanto plataforma de desenvolvimento, o mesmo não ocorreu com os seus 

projetos, que continuaram sendo executados com o título simplesmente de “obras do Governo 

Federal”. 

 

1.4.2. O Pac no Amapá 

 

No Amapá, o processo de integração territorial competitiva por meio das grandes 

obras de infraestrutura fomenta, da mesma forma, o grande capital. A criação de condições de 

fluidez do território aliadas à disponibilidade de bens naturais e ao potencial logístico-

localizacional são elementos que agregam competitividade aos empreendimentos capitalistas 

que resolvam adotar o Amapá como território. 

No Quadro 1 são apresentados os empreendimentos das categorias de infraestrutura 

logística e energética previstos no Pac para o Amapá, onde é possível destacar três estratégias 

básicas do programa: consolidar infraestruturas existentes, como é o caso do asfaltamento de 

rodovias, ampliar outras, como na construção de novas usinas hidrelétricas e novo terminal de 

passageiros do aeroporto, e integrar as infraestruturas, como na construção da linha de 

transmissão e da Ponte Binacional. Vale ressaltar que não foram listados os empreendimentos 

da categoria de infraestrutura social e urbana, por não ser o foco deste trabalho. 
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Quadro 1: Empreendimentos de infraestrutura logística e energética no Amapá previstos no PAC 

Tipo Município Descrição 
Investimento 

previsto 

(Mil/R$) 

Estágio da 

ação 

Aeroporto Macapá 
Construção do novo terminal de passageiros e 

obras complementares do Aeroporto de 

Macapá 
225.330 

Em 

execução 

Aeroporto Oiapoque 
Cerca operacional, sinalização e balizamento 

noturno 
2.500 Concluída 

Linha de 

transmissão 
- Interligação Tucuruí-Macapá-Manaus 3.400.000 Concluída 

Ponte Oiapoque 
Construção de ponte internacional sobre o Rio 

Oiapoque 
115.000 Concluída 

Porto Santana 
Concentrador de Dados e Portal de 

Informações Portuárias 
153.220* 

Em 

execução 

Porto Santana 
Programa Federal de Apoio a Regularização e 

Gestão Ambiental Portuária - PRGAP 
- 

Ação 

preparatória 

Rodovia Oiapoque 
Construção dos Acessos e Instalações de 

Fronteira da Ponte Internacional 
3.000 Concluída 

Rodovia 
Pracuúba, 

Amapá e 

Calçoene 

BR-156/AP Subtrecho Igarapé do Breu - 

Calçoene 
81.000 Concluída 

Rodovia Calçoene 
BR-156/AP Pavimentação Subtrecho 

Calçoene - Oiapoque lote 1 
50.000 Concluída 

Rodovia 
Calçoene e 

Oiapoque 
BR-156/AP Pavimentação Subtrecho 

Calçoene - Oiapoque lote 2 
37.022,279 

Em 

execução 

Rodovia Oiapoque 
BR-156/AP Pavimentação Subtrecho 

Calçoene - Oiapoque lote 3 
37.022,279 

Em 

execução 

Rodovia Oiapoque 
BR-156/AP Pavimentação Subtrecho 

Calçoene - Oiapoque lote 4 
64.000 Concluída 

Rodovia - Estudos e projetos 7.631,461 Concluída 

Rodovia - Estudos e projetos 3.964,104 
Em 

execução 

Rodovia - Estudos e projetos - 
Ação 

preparatória 

Rodovia - 
Manutenção e Sinalização da Malha 

Rodoviária 
99.451,982 Concluída 

Rodovia - 
Manutenção e Sinalização da Malha 

Rodoviária 
23.531,294 

Em 

execução 

Rodovia - 
Manutenção e Sinalização da Malha 

Rodoviária 
- 

Ação 

preparatória 

Rodovia 

Laranjal do Jari, 

Macapá, 

Mazagão e 

Santana 

BR-156/AP - Pavimentação de Macapá ao 

Entroncamento AP-031 (Eixo sul) 
896.300 

Em 

execução 

Usina 

Hidrelétrica 
Laranjal do Jari Construção da UHE Santo Antônio do Jari 1.300.000 Concluída 

Usina 

Hidrelétrica 
Ferreira Gomes Construção da UHE Ferreira Gomes 812.000 Concluída 

Usina 

Hidrelétrica 
Ferreira Gomes Construção da UHE Cachoeira Caldeirão 1.207.350 Concluída 

*Valor total referente à execução da ação em 32 portos, em 16 unidades da federação. 

Fonte: Brasil (2018b). 

Organização e elaboração: Margarit, 2018. 
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Os grandes projetos de infraestrutura previstos no Pac, no Amapá, representam, em 

seu conjunto, uma estratégia de consolidação do Arco Norte dos Enid. Trata-se de grandes 

obras de infraestrutura capazes de agregar fluidez e capacidade técnica para que 

empreendimentos do grande capital possam se instalar no estado. O eixo da BR-156, de 

Macapá/Santana à Oiapoque concentra a maior parte dos investimentos, servindo à estratégia 

de formação de um eixo de desenvolvimento, conforme havia sido previsto desde a 

formulação dos Enid, em 1996. A constituição deste eixo permite a integração de uma parcela 

significativa do território do estado aos circuitos produtivos, já que a rodovia atravessa o 

estado de norte a sul e integra todas as cidades do estado, seja diretamente ao longo de seu 

eixo, ou indiretamente por meio de outras rodovias que são acessadas pela BR-156, como 

pode ser observado no Mapa 6. 

 

Mapa 6: Obras do Pac no Amapá 

 

 

No núcleo urbano principal do estado (Macapá/Santana) estão as principais obras do 

Pac de conexão com o Brasil e o mundo. A estrutura portuária e aeroportuária servem para 

este fim e estão sendo reestruturadas para se adequar aos padrões exigidos pelo mercado 

internacional. A conectividade do Amapá com o Brasil e o mundo é o principal potencial de 
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desenvolvimento do capitalismo que o estado possuí, mas é ao mesmo tempo o principal 

“gargalo” existente, pois a precária infraestrutura portuária e aeroportuária não permitem o 

pleno desenvolvimento de atividades logísticas em grandes volumes. 

 Para potencializar a atividade portuária e agregar maior competitividade estão sendo 

realizadas readequações no Porto de Santana. O Pac alocou investimentos para o projeto Porto 

Sem Papel (PSP), com o objetivo de implantar um concentrador de dados e um portal de 

informações portuárias para agilizar o transito de mercadorias nos portos, e o Programa 

Federal de Apoio a Regularização e Gestão Ambiental Portuária (PRGAP) (BRASIL, 2018b). 

Há ainda a concessão para investimentos privados no porto por meio do Programa de 

Investimentos em Logística (PIL), que permite o arrendamento de áreas do Porto de Santana e 

a construção de terminais de uso privativo. 

 Segundo Viana (2016), o Porto de Santana estabelece relações com pelo menos outros 

9 portos brasileiros e 18 portos estrangeiros, com fluxos de carga de minério de ferro, 

manganês, celulose, combustível, eucalipto, pinus, soja, trigo e contêineres, fruto de sua 

localização e condições singulares para o transporte flúvio-marítimo. Os arrendamentos e a 

reestruturação do Porto de Santana estão, respectivamente, permitindo investimentos privados 

e potencializando a sua capacidade de uso, tornando-o mais competitivo. 

Por sua vez, o novo terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Macapá – 

Alberto Alcolumbre – irá aumentar a capacidade de passageiros/ano
8
. Essa adequação 

permitirá o aumento da oferta de voos, que favorece as atividades empresariais e proporciona 

melhores condições de receptividade a turistas e empreendedores. Na Fotografia 1 é exibido o 

antigo terminal de passageiros, ainda em operação, e na Fotografia 2 o novo terminal de 

passageiros, em construção. 

 

                                                     
8
 Não foram encontrados dados quantitativos confiáveis sobre a diferença de capacidade do antigo e do novo 

terminal aeroportuário de Macapá, mas estima-se que seja da ordem de cinco vezes a capacidade do atual 

terminal. 
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Fotografia 1: Antigo terminal de passageiros do 

aeroporto de Macapá 

Autor: Margarit, 2018. 

 
Fotografia 2: Novo terminal de passageiros do 

aeroporto de Macapá 

Autor: Margarit, 2018. 

 

A pavimentação da BR-156 representa a fluidez territorial que conecta as cidades do 

Amapá e também as terras do cerrado, mais propícias ao desenvolvimento da agricultura. Os 

trechos não asfaltados da BR-156 tornam-se de difícil tráfego durante o rigoroso período de 

chuvas, devido a formação de atoleiros, portanto, a pavimentação asfáltica é fundamental para 

manter a trafegabilidade regular e com maior fluidez, questões essenciais para o pleno 

desenvolvimento das atividades capitalistas. As imagens a seguir representam os pontos de 

ruptura da continuidade da pavimentação asfáltica entre os municípios de Calçoene 

(Fotografia 3) e Oiapoque (Fotografia 4), em trecho de 110 quilômetros, referente aos lotes 2 

e 3, cujas obras não foram concluídas, representando também a descontinuidade da fluidez 

territorial necessária ao pleno desenvolvimento capitalista. 

 

 
Fotografia 3: Trecho da rodovia BR-156 em Calçoene 

Autor: Margarit, 2018. 

 
Fotografia 4: Trecho da rodovia BR-156 em Oiapoque 

Autor: Margarit, 2018. 
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Por sua vez, a construção das usinas hidrelétricas previstas no Pac para o Amapá 

permitem a geração de energia de baixo custo para as atividades produtivas. No Rio Jari foi 

construída a UHE Santo Antônio do Jari (inaugurada em 2014) e no Rio Araguari foram 

construídas as hidrelétricas UHE Ferreira Gomes (inaugurada em 2015), a jusante da UHE 

Coaracy Nunes, e a UHE Cachoeira Caldeirão (inaugurada em 2016), a montante da UHE de 

Coaracy Nunes. A construção de novas usinas hidrelétricas no Amapá representam a 

introdução de grandes empreendimentos de apropriação dos bens naturais do estado, 

essencialmente do potencial hidrelétrico, e figuram como monumentos símbolos de 

desenvolvimento do poder hegemônico. As imagens a seguir mostram dois desses 

“monumentos”, a UHE Ferreira Gomes (Fotografia 5), no rio Araguari, da forma como é 

avistada por quem passa pela BR-156, e a UHE Santo Antônio do Jari (Fotografia 6), vista a 

partir da margem de seu reservatório. 

 

 
Fotografia 5: UHE Ferreira Gomes 

Autor: Margarit, 2018. 

 
Fotografia 6: UHE Santo Antônio do Jari 

Autor: Margarit, 2018. 

 

A construção de novas usinas hidrelétricas ocorreu não apenas para suprir a crescente 

demanda de energia do estado, mas também do restante do País, pois junto com a construção 

de novas usinas hidrelétricas foi realizada a construção de linhas de transmissão, conectando o 

Amapá ao Sistema Interligado Nacional (SIN) (Mapa 7). Com isso, tornou-se possível o envio 

e recebimento de energia do Amapá para o restante do País, o que torna o fornecimento de 

energia elétrica mais estável para as unidades consumidoras. A maior estabilidade e 

confiabilidade do fornecimento de energia elétrica agregou competitividade ao território, 

atraindo empresas e investimentos privados. 
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Mapa 7: Sistema Interligado Nacional (SIN) 

 
Fonte: ONS, 2019. 

 

O sistema de telecomunicações do Amapá também foi modernizado com a instalação 

de uma rede de fibra ótica. Essa rede é composta por cabos que interligam o Amapá à Guiana 

Francesa e ao Pará, este último por meio da infraestrutura de torres do Sin (MARTINS, 2014). 

Esta nova rede de fibra óptica permite a melhor conectividade dos sistemas de 

telecomunicações do Amapá, principalmente da internet. A melhoria dos sistemas de 

telecomunicações também é fator preponderante na agregação de competitividade ao 

território, na medida em que permite a melhor fluidez de informações digitais, requisito 

essencial para a instalação de diversos empreendimentos ligados à lógica do capitalismo 

mundial. 
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Já a ponte internacional sobre o rio Oiapoque (Fotografia 7 e Fotografia 8) estabelece 

a conexão entre a malha rodoviária do Amapá e da Guiana Francesa e, por extensão, com o 

Suriname e a Guiana. Tal fato possuí um caráter simbólico de aproximação das relações entre 

Brasil e França, entretanto, é importante ponderar que a criação de condições de tráfego 

rodoviário entre o Amapá e a Guiana Francesa é o caráter prático mais significativo deste 

projeto, que rompe definitivamente com a condição insular do transporte rodoviário do 

Amapá, oferecendo uma possibilidade repleta de oportunidades para empreendimentos 

capitalistas em ambos os estados (Amapá e Guiana Francesa).  

 

 
Fotografia 7: Ponte Binacional sobre o rio Oiapoque 

Autor: Margarit, 2018. 

 
Fotografia 8: Instalações aduaneiras em Oiapoque 

Autor: Margarit, 2019. 

 

A ponte passou a permitir o transito de pessoas e mercadorias entre os dois países e, 

com isso, potencializou atividades como o turismo e o comércio exterior, que gradativamente 

estão se intensificando. O potencial dessa nova condição de conectividade rodoviária entre o 

Amapá e a Guiana Francesa ainda não é plenamente explorado devido a dois entraves: o 

primeiro refere-se ao fato de que a BR-156 ainda não teve a pavimentação asfáltica concluída, 

o que impede a plena fluidez do tráfego entre o município de Oiapoque e o restante do estado; 

o segundo refere-se a acordos bilaterais, que impõem restrições ao transito de pessoas e 

mercadorias, principalmente por parte do governo francês, que exige visto para a entrada de 

brasileiros na Guiana Francesa. 

 Aos programas nacionais de desenvolvimento no Amapá somam-se os programas 

estaduais e, em menor grau, os programas municipais, que são desdobramentos do Pac. Trata-

se de ações em menor escala, que atuam de forma complementar aos programas nacionais, 

como instrumento de capilaridade das redes técnicas desenvolvidas pelo Pac, potencializando 

e dilatando a fluidez e a competitividade territorial. Foi sob este contexto que o Governo do 
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Estado do Amapá lançou, em 2010, um plano rodoviário, que prevê a pavimentação asfáltica 

de diversas rodovias no Amapá, conforme sistematizado no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Principais obras do Governo do Estado do Amapá nas rodovias 

Rodovia Obra Trecho Extensão 
Estágio da 

obra 

AP-010 Pavimentação asfáltica Mazagão Novo – Mazagão Velho 26,80 km Concluído 

AP-070 Pavimentação asfáltica 
Santo Antônio da Pedreira – Santa 

Luzia do Pacuí 
79,10 km 

Em 

andamento 

AP-426 Pavimentação asfáltica 

BR-156 – Amapá (Ramal da Base 

Aérea) e BR-156 – Amapá (Ramal 

Sul) 

28,10 km Concluído 

AP-270 Pavimentação asfáltica BR-156 – Pracuúba 15,20 km Concluído 

AP-340 Pavimentação asfáltica BR-156 – Itaubal 59,00 km 
Em 

andamento 

AP-110 Pavimentação asfáltica São Joaquim do Pacuí – Cutias 20,00 km 
Não 

executada 

AP-010 
Construção de ponte e 

acessos 

Sobre o rio Matapi e margens de 

acesso 

0,42 km + 

2,00 km 
Concluído 

AP-020 

(Duca Serra) 
Duplicação Macapá – Santana* 17,00 km 

Em 

andamento 

Rodovia da 

integração 
Construção AP-440 – BR-210* 4,70 km 

Em 

andamento 

Rodovia 

norte-sul 
Construção BR-210 – AP-020 (Duca Serra)* 7,00 km 

Em 

andamento 

* Obras consideradas de mobilidade urbana por estarem restritas ao perímetro urbano de Macapá. 

Fonte: GEA (2016b), MPB Engenharia (2019) e trabalhos de campo. 

Organização e elaboração: Margarit, 2019. 

 

As obras do Governo do Estado do Amapá nas rodovias estaduais possibilitam a 

melhor conexão da BR-156, principal eixo de infraestrutura do Pac, com as cidades que a 

circundam, em sintonia com a política territorial do Governo Federal de consolidação do eixo 

de desenvolvimento ao longo da BR-156. Somam-se aos grandes projetos de logística do 

Governo Federal e do Governo do Estado do Amapá, pequenos projetos municipais de 

implantação de ramais e vicinais para integrar comunidades e áreas de produção agrícola ao 

sistema rodoviário existente. Trata-se de projetos executados, em grande parte, sem 

preocupação legal, ou seja, sem projeto e/ou licenciamento ambiental, por meio de máquinas 

e funcionários pertencentes ao município ou até em mutirões de pessoas pertencentes às 

comunidades que serão beneficiadas. 

No âmbito municipal as ações de desenvolvimento de infraestrutura logística são de 

menor envergadura, mas com igual contexto de capilarização das redes técnicas 

desenvolvidas com o Pac. As prefeituras realizam intervenções em vias urbanas e rurais, que 

possibilitam a melhoria no tráfego de veículos e, consequentemente, na fluidez necessária ao 

desenvolvimento do capitalismo. Muitas das obras executadas pelas prefeituras do Amapá nas 

áreas de mobilidade urbana e desenvolvimento rural possuem como fonte de recurso o 
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Tesouro Nacional, com rubrica do Pac, o que as torna parte do portfólio integrado do Governo 

Federal, sob a terminologia de Pac. 

A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) mapeou os projetos e 

eixos logísticos de transporte no Amapá, planejados e em execução, identificando os projetos 

de infraestrutura de transporte relevantes, no qual se destaca o modal rodoviário, com 42, dos 

47 projetos, e 95% dos investimentos (SUDAM, 2014), conforme apresentados no Mapa 8. 

 

Mapa 8: Projetos logísticos do Amapá 

 
Fonte: Sudam (2014, p. 60). 
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Dentre os projetos mapeados pela Sudam para o Amapá (Mapa 8), estão aqueles que 

estão sendo executados no âmbito do Pac (1, 7, 11 e 12), os que estão sendo executados pelo 

Governo do Estado do Amapá (2, 3, 4, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 29, 30 e 36), os que são fruto de 

parceria público-privada (5 e 6) e os que ainda não estão sendo executados (9, 10, 17, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47). 

Entre os projetos que não foram executados estão a construção e pavimentação de novas 

rodovias, que por atravessar, em sua maioria, áreas protegidas e terras de baixa densidade 

demográfica, terão grande dificuldade de se concretizar, mas demonstram a intenção do poder 

hegemônico em dinamizar ainda mais a fluidez territorial do estado e agregar novas terras aos 

circuitos produtivos. Entre estes, somente os projetos 9, 21 e 40 possuem maior potencial de 

serem executados, por se tratarem apenas da pavimentação de estradas existentes. Já os 

projetos em execução fazem parte da consolidação de eixos rodoviários existentes, que são o 

foco da política territorial em curso. 

Ao analisar as informações disponibilizadas no Mapa 8 é importante também destacar 

o direcionamento da política de transporte para o modal rodoviário, como ocorre em todo o 

País, e a renúncia ao transporte ferroviário. A Estrada de Ferro Amapá está desativada desde 

2014
9
 e não há nenhum planejamento de reativação da ferrovia ou novas obras no setor 

ferroviário. Portanto, o transporte ferroviário, que poderia ser uma opção alternativa mais 

eficiente e menos impactante do que as rodovias, está sendo extinto no Amapá. 

Buscando potencializar ainda mais o modal rodoviário no Amapá, foi desenvolvido o 

Projeto de Lei Federal número 7.252 de 2017, em tramitação na Câmara dos Deputados, que 

altera a diretriz da rodovia BR-156, integrando-a a PA-254, no estado do Pará. Com isso, a 

rodovia BR-156 passaria a ter a extensão total de 1.294 quilômetros, ligando o entroncamento 

com BR-163 (Alenquer-PA) – Monte Alegre (PA) – Prainha (PA) – Almeirim (PA) – 

Laranjal do Jari (AP) –– Macapá (AP) – Calçoene (AP) – Oiapoque (AP) – Fronteira com a 

Guiana Francesa (AP) (BRASIL, 2017d). Este projeto de lei, se aprovado, resultaria na 

ampliação do traçado da rodovia BR-156 para além dos limites do estado do Amapá, o que 

promoveria a integração rodoviária do Amapá com o norte do Pará. Tal fato tem o potencial 

de promover a integração territorial de novas terras do Pará e Amapá ao circuito produtivo do 

agronegócio, visto que constituiria um território contíguo entre ambos os estados por meio das 

                                                     
9
 A Estrada de Ferro Amapá deixou de operar em 2014, após a paralisação da atividade mineradora, devido ao 

desabamento da estrutura portuária em 2013. 
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redes técnicas, integrando terras que são empregadas em atividades do agronegócio de grãos 

em ambos os estados. 

Há ainda obras do Pac restritas à outras unidades da federação que contribuem para o 

processo de reordenamento territorial pelo capitalismo no Amapá. Uma das principais obras 

de infraestrutura que está proporcionando a integração do Amapá aos circuitos produtivos 

ocorre no estado vizinho, o Pará. O Pac incluiu o asfaltamento da BR-163 (Cuiabá-Santarém) 

em suas metas
10

. A pavimentação da BR-163 está integrando a produção de grãos do estado 

de Mato Grosso aos portos da Região Norte, proporcionando maior competitividade à soja 

produzida no Mato Grosso, pela redução de custos com frete, e incorporando novas terras à 

produção no estado do Pará. 

A primeira iniciativa de utilizar os portos da Região Norte como estratégica logística 

para a exportação de grãos foi concretizada pelo Grupo Amaggi, em 2000, quando inaugurou 

um terminal de grãos em Porto Velho. Com isso, a empresa passou a transportar pela BR-364 

os grãos produzidos no Mato Grosso até Porto Velho e a utilizar a hidrovia do Rio Madeira, 

de onde seguem por barcaças até o porto de Itacoatiara-AM, para finalmente serem 

transbordados para navios que se encarregam da exportação dos grãos. Em seguida, a Cargill 

também passou a utilizar a mesma estratégia logística, porém com o transbordo dos grãos para 

os navios em Santarém-PA. A inauguração do terminal graneleiro da Cargill em Santarém-PA 

(2003) viabilizou a produção de soja no Baixo Amazonas, mas 95% dos grãos exportados por 

este terminal é proveniente do estado do Mato Grosso, que chegam ao terminal por meio de 

balsas oriundas de Porto Velho-RO. 

A pavimentação da BR-163 permitiu o desenvolvimento de uma nova estratégia 

logística por meio do estado do Pará. Vários terminais graneleiros começaram a ser 

construídos a partir de 2014, no distrito de Miritituba, no município de Itaituba-PA, 

permitindo o carregamento de grãos por balsas por meio do Rio Tapajós, para serem 

transbordados para navios nos portos de Santarém-PA, Barcarena-PA e Santana-AP. Portanto, 

atualmente, a logística de exportação de grãos do Mato Grosso por meio do Baixo Amazonas 

segue basicamente três alternativas: O transporte de soja pela rodovia BR-163 até o porto de 

Santarém, onde é embarcada diretamente em navios para exportação; O transporte de soja 

pela rodovia BR-163 até os terminais graneleiros em Itaituba, de onde podem seguir por 

barcaças até os portos de Santarém-PA, Barcarena-PA ou Santana-AP, para serem 

                                                     
10

 O Pac prevê o asfaltamento de cerca de mil quilômetros da rodovia BR-163 entre Guarantã do Norte, no 

estado do Mato Grosso, e Santarém, no estado do Pará. Esta obra e suas consequências territoriais foram 

abordadas por Margarit (2017). 
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transbordados para navios; E o transporte de soja pela rodovia BR-364 até terminais 

graneleiros em Porto Velho-RO de onde seguem por barcaças até os portos de Itacoatiara-

AM, Santarém-PA e Barcarena-PA, de onde são transbordados para navios, conforme pode 

ser verificado no Mapa 9. 

 

Mapa 9: Rotas de exportação de grãos pela Amazônia 

 
 

 Este aproveitamento do potencial logístico dos portos da Região Norte inseriu o 

Amapá no circuito produtivo do agronegócio, já que parte da soja produzida no estado do 

Mato Grosso passou a ser exportada por meio do Porto de Santana (Porto Organizado da 

CDSA). Portanto, o desenvolvimento do agronegócio de grãos no Amapá é consequência da 

inserção da infraestrutura logística de exportação de grãos do Mato Grosso, que viabilizou a 

produção também no Amapá, a partir do aproveitamento do sistema graneleiro implantado no 

Porto de Santana. 

 Portanto, o aproveitamento do potencial logístico-localizacional e bens naturais do 

Amapá pelo capitalismo depende da criação de redes técnicas capazes de gerar a fluidez 

necessária para a integração territorial competitiva aos circuitos produtivos do capitalismo 

global. Diante do modelo de desenvolvimento adotado pelo Estado e sua materialização na 

expansão da fronteira capitalista, fruto da constituição das redes técnicas, o Amapá figura 
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neste cenário como fronteira contemporânea. Sua condição de isolamento das redes técnicas 

da Região Centro-Sul durante o século XX é rescindida gradativamente com as grandes obras 

de infraestrutura do Pac, como usinas hidrelétricas, linhas de transmissão, pavimentação de 

rodovias e a reestruturação do aparelho portuário e aeroportuário.  As grandes obras de 

infraestrutura no Amapá significam a consolidação de redes técnicas em parâmetros mínimos 

necessários ao desenvolvimento de empreendimentos do grande capital. 

 O Pac foi resultante de um processo de planejamento territorial da Amazônia no 

contexto do capitalismo global, consolidando a infraestrutura que vem sendo planejada para a 

região desde a década de 1970. Nesse cenário, o Governo do Estado do Amapá vem sendo 

responsável pela adoção de medidas complementares às estratégias do Governo Federal, 

alternando entre momentos de maior e menor intensidade de sintonia das políticas territoriais, 

mas sempre com algum nível de complementariedade. Tem sido assim que o Governo do 

Estado do Amapá tem agido, principalmente, na pavimentação de rodovias estaduais, 

capilarizando a infraestrutura de circulação implantada pelo Governo Federal. A geração de 

energia firme e barata, a disponibilidade de rodovias em boas condições de tráfego e 

infraestrutura portuária e aeroportuária competitivas são algumas das prerrogativas requeridas 

pelos empreendimentos capitalistas para que possam se instalar no estado e produzirem em 

condições capazes de permitir a inserção competitiva no mercado interno e externo. 
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CAPÍTULO 2: DA LÓGICA DOS POVOS TRADICIONAIS À LÓGICA 

DO CAPITALISMO 

 

 

 

O estado do Amapá situa-se na Amazônia brasileira, na confluência do Rio Amazonas 

com o Oceano Atlântico e tendo ao Norte cerca de 700 quilômetros de fronteira com a Guiana 

Francesa, território ultramarino francês, cujos limites foram contestados por quase dois 

séculos (XVIII-XIX). Trata-se de um território geopolítico e geoeconômico estratégico para o 

Brasil, devido à fronteira com a Guiana Francesa e sua localização na foz do Rio Amazonas. 

Estes fatores são atraentes para o capitalismo mundial por seu potencial de aproveitamento 

para estratégias logísticas competitivas. Entretanto, a falta de uma ligação rodoviária com o 

restante do Brasil, uma infraestrutura interna de transportes, energia e telecomunicações 

precários, um aparelho portuário e aeroportuário pouco expressivo regionalmente e uma 

fronteira sem dinamismo e fluxos econômicos relevantes, impediu o pleno desenvolvimento 

do capitalismo e permitiu a permanência de grande parte das territorialidades dos povos 

tradicionais e, consequentemente, a manutenção de seus modos de vida. Esta condição 

colocou o estado do Amapá como última fronteira para o desenvolvimento capitalista no 

Brasil. Suas terras abrigam importantes bens naturais, mas que não haviam sido massivamente 

explorados pela inviabilidade que o território apresentava, diante da precariedade das redes 

técnicas. 

 Este capítulo analisa a condição que colocou o Amapá como última fronteira para o 

franco desenvolvimento do capitalismo a partir da análise do processo de construção de sua 

dinâmica socioespacial. Vale ressaltar que o uso do termo “última fronteira”, apesar de 

suscitar muitas controvérsias, é uma forma de demarcar o debate aqui proposto, a partir do 

marco oferecido pelo próprio poder hegemônico, que vem utilizando este termo, de forma a 

sustentar ideologicamente a expansão do modelo de desenvolvimento adotado pelo Estado no 

Amapá. Portanto, antes de ser uma reafirmação do discurso hegemônico, o uso do termo 

“última fronteira” se dá de forma simbólica, em analogia, como crítica e metodologia de  

desconstrução do discurso hegemônico, a partir da reafirmação do termo, como forma de 
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demarcar e evidenciar o processo de reordenamento territorial do Amapá de acordo com as 

estratégias do grande capital. Para tanto, é preciso compreender, inicialmente, o que precede a 

expansão desta fronteira capitalista. Neste sentido, é apresentado neste capítulo, de início, um 

esforço de sintetizar o que seria o modo de vida do povo amapaense e a concepção terra-

território para os povos tradicionais do Amapá. Em seguida, é analisado o processo de 

institucionalização do território no Amapá. E, por fim, são apresentadas as duas lógicas de 

organização do espaço resultantes desse processo.  

 A partir destes marcos, objetiva-se demarcar a dinâmica socioespacial do Amapá, a 

fim de compreender, posteriormente, nos próximos capítulos, a articulação e os conflitos 

resultantes do reordenamento territorial provocado pelas grandes obras de infraestrutura e o 

desenvolvimento das atividades do grande capital. A apresentação destes aspectos também 

representa a demarcação do debate a partir da territorialidade dos povos tradicionais do 

Amapá, aqui entendidas como fundantes da lógica de ordenamento espacial, e, portanto, 

predecessora no processo de reordenamento territorial em curso no Amapá. 

 

 

2.1. O MODO DE VIDA DO POVO AMAPAENSE 

 

2.1.1. Povos tradicionais 

 

Para compreender a dinâmica socioespacial do Amapá se faz necessário compreender 

o modo de vida do povo, aqui entendido como população em geral, mas que, independente de 

sua situação de domicílio (urbana/rural), em grande parte, continua arraigada ao modo de vida 

dos povos tradicionais da Amazônia. É evidente que em grandes cidades da Amazônia, como 

Belém e Manaus, o modo de vida da população muito mais se assemelha ao de cidades como 

Rio de Janeiro e São Paulo, mas nas cidades pequenas, em grande parte das cidades médias e 

mesmo nas áreas periurbanas das cidades grandes da Amazônia predominam modos de vida 

muito mais próximos dos povos tradicionais da região. 

 Compreender a dinâmica que envolve o modo de vida dos povos da Amazônia é algo 

extremamente complexo, pois exige um olhar acurado sobre o componente etnográfico, que 

somente por meio de pesquisa participante pode promover a maior aproximação da realidade. 

O subsídio à discussão pretendida neste trabalho vem justamente da trajetória de vivencia e 

pesquisa com povos tradicionais do Amapá. Entretanto, seria muita pretensão achar que este 
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trabalho, por ser elaborado a partir da visão de um pesquisador que vive na Amazônia e 

trabalha cotidianamente com povos tradicionais, daria conta da amplitude de aspectos 

inerentes ao modo de vida dos povos tradicionais do Amapá. Mas é importante mencionar a 

necessidade do envolvimento com estes povos para uma análise responsável e a construção de 

um posicionamento crítico. 

 Atendo-se ao caso do estado do Amapá, sua população resulta da combinação clássica 

da população brasileira: indígenas, negros e europeus, entretanto, com um componente 

indígena muito mais intenso do que em outras regiões do país, seja pela presença ainda 

expressiva de povos autointitulados indígenas, e/ou pela tardia dinamização econômica que 

proporcionou a chegada de imigrantes de outras regiões. 

 No Amapá, a importância estratégica do território, as invasões e contestações oriundas 

desta característica e, consequentemente, a grande circulação de pessoas em suas terras, foram 

responsáveis por uma profusão de fluxos migratórios ao longo de cinco séculos (XVI-XX). O 

Amapá apresentou-se ao longo destes séculos como “esquina” do Rio Amazonas, confluência 

entre o Atlântico e o Amazonas, local obrigatório de passagem para aqueles que desejassem 

adentrar na vastidão da Floresta Amazônica. Relação quebrada apenas a partir da segunda 

metade do século XX, com a difusão da aviação civil e a construção de rodovias, mas que não 

exterminou por completo esta relação, como debatido anteriormente. 

É basicamente pela expressividade localizacional do Amapá e suas consequências que 

inúmeros fluxos populacionais vão se estabelecer nesta porção territorial ao longo dos 

séculos. São estes fluxos que vão transformar esta porção territorial em local de moradia 

temporária ou definitiva, daqueles que ali resolveram ficar por conveniência ou por 

necessidade, estabelecendo com os povos predecessores que ali estavam relações e conflitos, 

em um movimento de constante mutação cultural, que perdura até hoje. 

Segundo Roque de Barros Laraia, as transformações culturais são reflexos de duas 

mudanças: “uma que é interna, resultante da dinâmica do próprio sistema cultural, e uma 

segunda que é o resultado do contato de um sistema cultural com o outro” (LARAIA, 1993. 

p.100). Ou seja, os povos do Amapá sofreram transformações culturais decorrentes dos 

contatos com outros sistemas culturais, principalmente devido aos processos migratórios, 

como também transformações internas, decorrentes de um contínuo processo de modificação 

de hábitos, a fim de dar respostas a diversas necessidades, em um ininterrupto processo de 

evolução. 
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No caso específico dos contatos com outros sistemas culturais, o conceito de 

hibridismo cultural parece capaz de abarcar o resultado deste processo. Daniela Kern (2004) 

aponta o conceito de hibridismo cultural como o resultado da superação da ideia de raças, em 

um contexto de globalização, onde não seria mais possível evitar a hibridização da cultura. 

Hibridismo é um conceito pertinente às ciências biológicas, utilizado por Charles Darwin em 

A origem das espécies, que após o sucesso de sua obra, não demorou a ser incorporado pelas 

ciências sociais (KERN, 2004). Esta relação é inclusive alvo de uma análise mais profunda 

por Scott Willian Hoefle (1999), que analisa as implicações da revolução genética e do 

neodarwinismo nos estudos culturais. Já Peter Burke (2003) emprega este conceito de forma 

equivalente à mistura, mas ressalta sua preocupação quanto à naturalização deste processo. 

Entretanto, Daniela Kern ressalta que “ainda que o termo hibridismo esteja historicamente 

vinculado à noção de ação humana inconsciente, [...] nos dias de hoje é sobretudo como 

sinônimo de ação consciente que ele é utilizado” (KERN, 2004. p. 56). 

Stuart Hall (2003) se debruça na investigação dos movimentos migratórios e seus 

efeitos sobre a questão da identidade e reforça a necessidade de pensar a identidade como algo 

dinâmico, resultante dos contatos culturais, ou como ele chama: transcultural. É neste 

contexto que a cultura aparece como um hibrido, resultante dos inúmeros contatos no espaço e 

no tempo. Se retomada esta discussão ao período anterior à colonização, já teríamos relatos de 

contatos culturais entre diferentes povos indígenas que transitaram entre o Atlântico e o 

Amazonas. Entretanto, a partir dos dados disponíveis, principalmente pelo relato de viajantes 

durante o período colonial, Dominique T. Gallois e Denise F. Grupioni (2003. p.8), ao 

analisar os povos indígenas do Amapá e norte do Pará, ressaltaram “[...] uma história em 

comum de relações comerciais, políticas, matrimoniais e rituais que remonta a pelo menos 

três séculos [...]”. Tais relações são registros e endosso de um movimento histórico e 

constante de contatos culturais no estado. 

 É durante o período colonial que o processo migratório passa a ser mais marcante no 

Amapá, justamente pela disputa territorial, responsável por introduzir diferentes povos e, 

simultaneamente, dizimar outros. No século XX, fluxos migratórios mais intensos 

relacionados à dinâmica econômica, a criação do território federal e, posteriormente, sua 

transformação em estado, irão caracterizar as transformações culturais mais recentes. 

O processo histórico que causou grandes transformações culturais no Amapá não 

findou a existência de modos de vida tradicionais. Independente de etnia ou sua classificação 

como povo tradicional, o estado do Amapá conserva um enorme contingente populacional que 
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vive na área rural, a grosso modo, da mesma forma como viviam os povos que habitavam o 

estado antes do processo de colonização. 

No contexto de identificação do modo de vida dos povos tradicionais do Amapá é 

interessante retomar a figura do caboclo como produto etnográfico do processo histórico de 

construção étnica e cultural do homem amazônico. Analisar a construção imagética entorno 

do caboclo da Amazônia contribui para compreender as particularidades com as quais se 

apresenta o homem amazônico. Na emblemática publicação do IBGE Tipos e aspectos do 

Brasil, José Veríssimo da Costa Pereira apresenta o caboclo amazônico reunindo 

características etnográficas e fazendo referencia à matriz indígena, conforme relatado: 

 

Onde quer que atue, e seja qual fôr a atividade a que se dedique, o caboclo 

amazônico traduz sempre a influência atávica na região. Antes de tudo é nômade. 

Preferencialmente é um coletor, um pescador ou um caçador. Uma vez ou outra, 

dedica-se a minguada cultura de subsistência, aproveitando ora uma nesga de terra 

limpa pelo fogo, ora certa porção do solo fértil das vazantes. Planta, então, aqui e ali 

um pouco de milho e de feijão, alguma batata, uns quantos legumes. 

Perto da cabana rústica com dois puxados, de cobertura de palha, soalho e paredes 

de palmeira “paxiúba”, um mandiocal e um bananal completam o quadro da 

moradia. Às vezes, um pequeno cercado próximo abriga algumas tartarugas fluviais. 

A moradia se ergue sobre estacas a fim de evitar a invasão das águas nas enchentes 

ou, finalmente, assenta num pequeno terraço marginal, a regular distância de um 

barranco tornado íngreme pela erosão do rio. Mata espessa barra os fundos da 

habitação, enquanto a frente se volta para o curso d‟água, a cujo leito se vai ter 

mediante a descida de alguns degraus cavados no barranco de argila. Em baixo, uma 

frágil canoa flutua. É a “montaria”, dentro da qual o arco e as flechas parecem 

aguardar o momento de sua utilização na pescaria em algum remanso de igarapé. 

Sem dúvida, em combinação com os resquícios dos usos e costumes primitivos 

pauta o caboclo amazônico todas as formas e modos de sua atividade pelas 

contingências do meio físico, de que o rio e a floresta constituem a maior expressão 

(PEREIRA, 1963, p. 7). 

 

 Resguardado a temporalidade do relato e seu devido contexto social em que se impõe, 

há que se valorizar a meticulosa observação sobre o modo de vida do caboclo amazônico. Tal 

observação serve de plano de fundo a compreensão atual do modo de vida dos povos do 

Amapá, por esboçar a relação de posse e uso da terra instituída pela figura do caboclo. A 

ilustração que acompanha o texto, apresentada na Figura 2, detalha ao fundo a paisagem típica 

constituída pelo modo de vida caboclo. 
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Figura 2: Caboclo Amazônico 

Fonte: Percy Lau in: IBGE (1963). 

 

As características etnográficas apresentadas por Pereira (1963) sobre o caboclo 

amazônico ainda se encontram presentes no modo de vida dos povos tradicionais do Amapá. 

Entre as famílias que vivem à beira dos rios é possível verificar a perpetuação das 

características elementares que compõem o modo de vida caboclo, como retratado na 

Fotografia 9Erro! Fonte de referência não encontrada.. Houve a atualização de alguns 

itens, como a canoa que recebeu motor, a cobertura das casas que passou a ser de telha de 

fibrocimento, a energia elétrica e os eletroeletrônicos também passaram a ser comumente 

utilizados, entre outros. Mas ainda se mantém a pesca, a caça, o extrativismo e as roças como 

elementos centrais no cotidiano do trabalho e alimentação. 
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Fotografia 9: Casa ribeirinha no Baixo Amazonas 

Autor: Margarit, 2018. 

 

O geógrafo Antônio Teixeira Guerra constatou e descreveu o modo de vida caboclo no 

Amapá. O autor identifica esse modo de vida singular que se faz presente por todo o Amapá e 

era predominante em meados do século XX, mas também cita a tentativa do Estado de 

modernizar a agricultura e incutir um novo modelo de produção agrícola nos moldes do 

capitalismo mundial, conforme descreve: 

 

Não encontramos no Amapá grandes plantações que estivessem sob a jurisdição de 

um agricultor experimentado e hábil. Todos os cultivos que encontramos de 

iniciativa privada seguem os métodos rotineiros e empíricos que os caboclos 

herdaram por tradição dos nossos índios. Realizam agricultura itinerante com 

rotações constantes de terras, quase anuais. 

As tentativas oficiais na Fazendinha ao norte da cidade de Macapá, no campo 

agrícola de Mazagão e na cooperativa do Grupo Escolar de Macapá não podem ser 

generalizadas para todo o território. O posto de experimentação agro-pecuário da 

Fazendinha é o único modelo, onde encontramos o uso da aparelhagem da técnica 

moderna – arados, tratores, grades, adubos, etc. Porém, o mais comum em tôda a 

região é o “empirismo agrícola”. 

O fogo, o machado e a enxada são instrumentos mais importantes nas pequenas 

lavouras de “terra firme” dos nossos caboclos. A cultura itinerante do deslocamento 

contínuo em busca de novas terras é o objetivo primordial (GUERRA, 1954, p. 194-

195). 

 

É importante destacar que Guerra (1954) identifica o caráter nômade ainda fortemente 

presente na população rural do Amapá, a simplicidade da agricultura e os saberes populares, 

caracterizados como “empirismo agrícola” pelo autor. Portanto, a figura do caboclo 

circunscreve um modo de vida particular, caracterizado pela forte ligação ainda presente com 

o modo de vida dos povos indígenas, que condiciona a forma de uso da terra. 
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Apesar da figura do caboclo ser em grande medida representativa para identificar a 

particularidade em torno dos povos tradicionais da Amazônia, ela limita a compreensão da 

diversidade etnográfica existente na região. A figura do caboclo está circunscrita 

essencialmente ao Baixo Amazonas. Há toda uma variedade de outras possibilidades de 

representação etnográfica e identificação dos povos tradicionais da Amazônia, que varia 

muito pelas condições geográficas em que se encontram. 

A multiplicidade etnográfica da Amazônia e, consequentemente, do Amapá, pode ser 

melhor esboçada pela observação da construção de diferentes identidades. O ribeirinho e sua 

relação com o rio, o quilombola e sua relação com o passado escravista, o indígena e sua 

ancestralidade com os povos originários, entre outras possíveis identificações. Somam-se a 

estas identidades a localização geográfica e/ou grupo étnico que os defini, como os povos 

indígenas da etnia Palikur, os povos ribeirinhos do baixo amazonas, os povos quilombolas do 

Lago do Curiaú, os agricultores da Colônia do Matapi, entre tantas outras identificações 

possíveis. 

Com tantas identidades e particularidades de cada povo parece impossível identificar 

elementos capazes de inferir certa homogeneidade a fim de unir todos sob a categoria de 

povos tradicionais. Entretanto, é a partir da compreensão da existência de um modo de vida 

em comum que se torna possível selecionar uma relação categórica unificada, sem, contudo, 

eliminar a multiplicidade identitária construída em torno destes povos. Há uma diversidade de 

povos, que seja na várzea, terra firme, ou nas ilhas, guardam características culturais 

próximas. A caça, a pesca, a produção de farinha e o extrativismo vegetal foram elementos 

fundamentais no modo de vida dos povos originários e continuam sendo a base do modo de 

vida destes povos até hoje. Portanto, a multiplicidade de identidades possíveis: indígenas, 

quilombolas, ribeirinhos, agricultores, extrativistas, pescadores, açaizeiros, mateiros, entre 

outros, fragmenta uma categoria que se apresenta unida por relações estabelecidas por um 

modo de vida em comum. 

O sociólogo Antonio Carlos Diegues (2008) trata da relação sociedade-natureza e a 

questão ambiental trazendo importantes elementos de valorização dos povos tradicionais. O 

autor levanta a existência de uma perspectiva marxista para entender as culturas e populações 

tradicionais que se revela como importante elemento de aproximação para a compreensão da 

existência de uma categoria expressa pelo seu modo de vida no Amapá, conforme citado: 

 

Dentro de uma perspectiva marxista (especialmente dos antropólogos neomarxistas), 

as culturas tradicionais estão associadas a modos de produção pré-capitalistas, 

próprios de sociedades em que o trabalho ainda não se tornou mercadoria, onde há 
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grande dependência dos recursos naturais e dos ciclos da natureza, em que a 

dependência do mercado já existe, mas não é total. Essas sociedades desenvolveram 

formas particulares de manejo dos recursos naturais que não visam diretamente o 

lucro, mas a reprodução social e cultural; e também, percepções e representações em 

relação ao mundo natural marcadas pela idéia de associação com a natureza e 

dependência de seus ciclos (DIEGUES, 2008, p. 84). 

 

 Diegues (2008, p. 85) também aponta o território como um elemento importante na 

construção das relações entre populações tradicionais e a natureza. O autor ressalta que a 

definição do território de cada grupo tradicional é complexa e sustentada pelas relações 

sociais existentes, reprodução econômica e representações simbólicas. Enfim, o território 

representa o arcabouço espacial da constituição do modo de vida de cada povo. 

Apesar de Diegues (2008) utilizar amplamente o termo “populações tradicionais”, 

compreende-se de sumária importância assumir aqui o termo “povos tradicionais” como 

preponderante, visto o reconhecimento jurídico instituído pela Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT) no Brasil, por 

meio do Decreto nº 6.040/2007, que demarcou três importantes definições: 

 

I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se 

reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 

ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 

cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 

inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição; 

II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução cultural, social e 

econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma 

permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos indígenas e 

quilombolas, respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações; e 

III - Desenvolvimento Sustentável: o uso equilibrado dos recursos naturais, voltado 

para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas 

possibilidades para as gerações futuras (BRASIL, 2007).  

 

 O alinhamento conceitual deste trabalho com a legislação vigente justifica-se pela 

necessidade de assumir um papel de relevância da produção científica frente às políticas 

territoriais vigentes no Brasil. Este alinhamento não recusa a necessidade de uma leitura 

crítica das políticas territoriais do Estado no Amapá, mas compreende o papel dos 

instrumentos jurídicos e das instituições como vias de realização do processo de 

empoderamento dos povos tradicionais e reconhecimento de seus territórios. 

 O conceito de povos tradicionais apresenta uma trajetória que revela a luta dos grupos 

sociais assim identificados por justiça social. A trajetória de construção do conceito é 

notoriamente resultado de diversos embates envolvendo a militância desses grupos sociais 

contra o caráter predatório do desenvolvimento capitalista. O antropólogo Paul Little afirma 
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que a primeira constatação necessária sobre o conceito de povos tradicionais é seu 

fundamento empírico e isso se dá pela dimensão fundiária que os aproxima, julgada pela 

razão histórica: “regime de propriedade comum, sentido de pertencimento a um lugar 

específico e profundidade histórica da ocupação guardada na memória coletiva” (LITTLE, 

2003, p. 282). Tais elementos são fundamentais para identificar a particularidade fundiária 

desses grupos sociais diante dos aspectos jurídicos que o Estado reconhece em suas políticas 

territoriais. Little ainda complementa: 

 

A segunda constatação que precisa ser feita diz respeito à sociogênese do conceito 

de povos tradicionais e seus subseqüentes usos políticos e sociais. No contexto das 

fronteiras em expansão, o conceito surgiu para englobar um conjunto de grupos 

sociais que defendem seus respectivos territórios frente à usurpação por parte do 

Estado-nação e outros grupos sociais vinculados a este. Em um contexto 

ambientalista, o conceito surgiu a partir da necessidade dos preservacionistas de 

lidar com todos os grupos sociais residentes ou usuários das unidades de 

conservação de proteção integral, entendidos aqui como obstáculos para a 

implementação plena das metas dessas unidades. Noutro contexto ambientalista, o 

conceito dos povos tradicionais serviu como forma de aproximação entre 

socioambientalistas e os distintos grupos que historicamente mostraram ter formas 

sustentáveis de exploração dos recursos naturais, assim gerando formas de co-gestão 

de território. Finalmente, o conceito surgiu no contexto dos debates sobre autonomia 

territorial, exemplificado pela Convenção n° 169 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), onde cumpriu uma função central nos debates nacionais em torno 

do respeito aos direitos dos povos (LITTLE, 2003, p. 282-283). 

  

Por fim, se faz necessário ressaltar o caráter político associado à seleção do conceito 

de povos tradicionais como fundamento para o debate proposto neste trabalho. Considera-se a 

indissociabilidade entre a pesquisa e a atuação militante em torno dos direitos dos povos 

tradicionais, compartilhando a opinião de Little: 

 

Assim, o conceito de povos tradicionais contém tanto uma dimensão empírica 

quanto uma dimensão política, de tal modo que as duas dimensões são quase 

inseparáveis. O interesse neste artigo é situar o conceito no plano de reivindicações 

territoriais dos grupos sociais fundiariamente diferenciados frente ao Estado 

brasileiro, algo que perpassa os quatro casos antes mencionados. Para tanto, a opção 

pela palavra povos - em vez de grupos, comunidades, sociedades ou populações - 

coloca esse conceito nos debates sobre os direitos desses povos e esses direitos 

transformam-se em instrumento estratégico nas lutas por justiça social. Essas lutas, 

por sua vez, têm como foco principal o reconhecimento da legitimidade dos regimes 

de propriedade comum e das leis consuetudinárias que os fundamentam (LITTLE, 

2003, p. 283). 

 

Little (2003) propõe a construção de uma antropologia da territorialidade, que 

coloque a questão territorial em destaque na compreensão dos povos tradicionais. O autor 

compreende que há diferentes categorias de grupos sociais tradicionais, fruto da diversidade 

sociocultural desses grupos, que também reflete uma dimensão territorial igualmente diversa, 



132 

 

mas que é preciso considerar dimensões territoriais comuns entre esses diferentes grupos 

sociais que possibilitam a construção do conceito de povos tradicionais. 

Sob essa dimensão territorial, foi possível constatar nos trabalhos sobre o modo de 

vida dos povos tradicionais do Amapá grande afinidade entre os diferentes grupos sociais. 

Cabe citar os trabalhos de Gallois e Grupioni (2003) sobre os povos indígenas do Amapá e 

Norte do Pará; Lomba e Fonseca (2017) sobre a comunidade ribeirinha Foz do Rio Mazagão; 

Rangel (2017), sobre a Reserva Extrativista do Rio Cajari; Campos (2014) sobre os 

quilombolas do Curiaú; Iaparrá, Lomba e Alves (2017) sobre a comunidade Lagoa dos Índios; 

E Matos Filho (2016) sobre as comunidades do Rio Mazagão. Trata-se de diferentes autores, 

sobre diferentes perspectivas e referenciais teórico-metodológicos, que acabam por 

demonstrar muitos elementos culturais comuns aos povos tradicionais do Amapá. 

Portanto, independente da existência de categorias identitárias, é possível compreender 

que os povos tradicionais do Amapá são constituídos de grupos sociais diversos, que possuem 

modos de vida e territorialidades igualmente diversos, mas que guardam entre si elementos 

comuns de afetividade, identidade, memória e reprodução da família na relação com a terra. 

Nesse sentido, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, agricultores, assentados, pescadores, entre 

outras categorias identitárias possíveis de serem encontradas no Amapá, podem ser 

considerados como povos tradicionais, e é sob esta perspectiva que este trabalho constrói seus 

argumentos. 

 

2.1.2. Em busca de uma identidade amapaense 

 

Com conceitos delimitados e suas devidas justificativas faz-se necessário, então, 

correlaciona-los à realidade amapaense. Para tanto, é imprescindível ressaltar que o modo de 

vida dos povos tradicionais do Amapá representa a melhor aproximação de uma possibilidade 

de representação identitária do que aqui se optou chamar de “povo amapaense”. Esta 

identificação genérica representa uma tentativa de evidenciar a existência de características 

comuns que unem a população amapaense em uma forma de representação da sociedade 

singular, que resguarda diversos elementos de coesão por meio de seu modo de vida. 

 Estabelecer o que seria uma identidade do povo amapaense é complexo e parece ser 

impossível quando se considera a diversidade existente no estado, reflexo da multiplicidade 

étnica dos povos tradicionais, somado ao grande número de imigrantes que chegaram no 

Amapá, principalmente após a criação do estado (1988), e a crescente população urbana, que 
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em muito se atém aos valores do capitalismo global. Diante deste contexto, é importante 

ressaltar que a identidade amapaense está em constante formação e é resultante do processo 

histórico-geográfico de formação do espaço e sua multiplicidade étnica. 

É fácil identificar, principalmente na capital do estado (Macapá), a tentativa de 

valorização de uma pretensa identidade amapaense. Isso ocorre essencialmente pela exaltação 

de símbolos particulares da cultura do Amapá, como a culinária (em pratos como o tacacá, a 

maniçoba e o vatapá), o artesanato (na confecção de cuias, cerâmicas e artefatos em madeira) 

e a música (com a presença marcante do marabaixo e do brega). Entretanto, a massiva 

valorização destes símbolos mascara o fato de que estes alimentos, artesanatos e estilos 

musicais fazem parte do cotidiano de um número acanhado e em constante declínio de 

pessoas. Os alimentos industrializados, os artefatos a base de polímeros minerais e a 

musicalidade popular nacional e internacional representam, atualmente, o verdadeiro 

arcabouço cultural da população do estado do Amapá. 

 A construção de quatro shoppings centers em Macapá entre 2012 e 2016
11

 consolidou 

a introdução do estado no ideal da globalização e retirou muitos clientes do comércio de rua e 

restaurantes de comida regional. Agora as barraquinhas de tacacá e os restaurantes de comida 

regional concorrem com algumas das mesmas cadeias de restaurantes fast-food nacionais e 

internacionais, como Burguer King, Bob’s, Girafas e Subway. Os artesanatos regionais há 

muito tempo vêm sendo substituídos pelos práticos e, às vezes, luxuosos artefatos industriais 

comercializados em grandes redes de comércio varejista como a Lojas Americanas ou por 

algumas redes locais como a Amazonas Importados, que ironicamente usa o título para 

valorizar artefatos oriundos, predominantemente, da China. Por fim, cresce a ocorrência de 

grandes apresentações de cantores e bandas da musica pop nacional e internacional no 

Amapá, e as lojas de conteúdo geek, enquanto cantores e bandas regionais encontram atuação 

cada vez mais restrita a alguns poucos bares e restaurantes de culinária regional, no subúrbio 

da capital e cidades do interior. 

 Diante dos fatos citados, quais seriam então as prerrogativas que fariam do povo 

amapaense um substrato particular da sociedade e, portanto, objeto de subjugação pelo 

capitalismo global? Algumas características culturais da população apontam que pequenos 

hábitos do cotidiano, muitas vezes desvalorizados e discriminados, estão no cerne do modo de 

vida do povo amapaense. A começar pelo próprio apelido popular pelo qual é conhecido o 

                                                     
11

 Macapá Shopping, inaugurado em 1997 e ampliado em 2014, Vila Nova Shopping, inaugurado em 2012 e 

ampliado em 2015, Amapá Garden Shopping, inaugurado em 2013, Shopping Independência, inaugurado em 

2016. 
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povo do Amapá (tucujú), uma referencia direta à etnia indígena que habitava o local onde 

atualmente está a capital Macapá. É nesta relação tão próxima com os povos originários que 

pode ser entendida as particularidades do povo amapaense. 

Na construção do imaginário sobre a identidade do povo amapaense uma referencia 

importante é a música “Jeito Tucujú” instituída como hino cultural do Amapá em 2017 

(AMAPÁ, 2017), revelando a importância do Rio Amazonas para esta porção territorial do 

Brasil e seus habitantes. Por meio desta canção e seu significado cultural institucionalizado 

em lei é possível identificar o simbolismo que o Rio Amazonas representa para o Amapá, mas 

também refletir sobre a relação de alteridade existente na visão daqueles que são “de fora”, 

como pode ser observado em sua letra: 

 

Quem nunca viu o amazonas 

Nunca irá entender a vida de um povo 

De alma e cor brasileiras 

Suas conquistas ribeiras 

Seu ritmo novo 

 

Não contará nossa história 

Por não saber e por não fazer jus 

Não curtirá nossas festas tucujú 

Quem avistar o amazonas nesse momento 

E souber transbordar de tanto amor 

Esse terá entendido o jeito de ser do povo daqui 

 

Quem nunca viu o amazonas 

Jamais irá compreender a crença de um povo 

Sua ciência caseira 

A reza das benzedeiras 

O dom milagroso 

(Val Milhomem e Joãozinho Gomes) 

 

 É na construção das relações do povo amapaense com a terra, os rios, as matas e toda 

uma variedade de hábitos, símbolos e lutas que está a centralidade de sua constituição 

identitária. Seja nas zonas urbanas ou rurais há elementos em comum que permitem 

identificar a particularidade do povo amapaense. As moradias em casas de madeira, seja em 

terrenos alagáveis (palafitas) ou em terras firmes, é um elemento sobremaneira representativo 

da forma de moradia popular comum nas zonas urbanas e rurais do Amapá. 

Vale resgatar que Guerra (1954) constatou as particularidades das moradias do Amapá 

em meados do século XX e sistematizou uma classificação que dividia as habitações do 

Amapá em dois principais tipos: habitações palafíticas e habitações de terra-firme, e cada uma 

delas de acordo com o tipo de material utilizado na construção. O autor constatou a 

predominância de habitações construídas com materiais da floresta, como madeira, folhas de 
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palmeiras, bambu e troncos. Naquela época as casas de alvenaria ainda eram elemento 

recente, introduzidas pelo governo do território. 

Atualmente, 56% das habitações no Amapá são de alvenaria, cerca de 40% são de 

madeira aparelhada e o restante de materiais como taipa, palha e madeira aproveitada (IBGE, 

2010). A herança da arquitetura tradicional predominante em meados do século XX ainda está 

muito presente na zona rural e na periferia das cidades. Nas imagens a seguir são apresentados 

exemplos de habitações populares comumente encontradas no Amapá. A Fotografia 10 

apresenta diversas casas de madeira sobre palafitas em área alagada na periferia da cidade de 

Macapá, cujo acesso se dá por pontes de madeira interligadas ao sistema viário da cidade. Já a 

Fotografia 11 representa parte de uma comunidade ribeirinha na zona rural do município de 

Santana, em que também predominam casas de madeira sobre palafitas, mas o acesso se dá 

pelo rio. A Fotografia 12 mostra uma comunidade rural do município de Calçoene, em que há 

casas, escola e igreja em área de terra firme. E, por fim, a Fotografia 13 apresenta uma casa 

em lote de assentamento no município de Tartarugalzinho, também em terra firme. 
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Fotografia 10: Periferia da cidade de Macapá 

Autor: Margarit, 2018. 

 

 
Fotografia 11: Comunidade ribeirinha em Santana 

Autor: Margarit, 2018. 

 

 
Fotografia 12: Comunidade rural no município de 

Calçoene 

Autor: Margarit, 2018. 

 
Fotografia 13: Casa em assentamento em 

Tartarugalzinho 

Autor: Margarit, 2018. 

 

A arquitetura com o qual se constituí grande parte das moradias no Amapá não 

representa o único elemento desse elo de conexão entre os povos tradicionais e a 

representação identitária comum do povo do Amapá. O quintal, ou o entorno da casa, é um 

espaço de existência de diversos elementos e atividades simbólicas do povo amapaense. O 

quintal é o espaço de convivência. Nele são preparados alimentos, são feitos os assados
12

, e 

em muitas cozinhas estão por completo na parte externa das casas. 

Mesmo nas zonas urbanas, o quintal do amapaense ainda representa um espaço da 

pequena produção agrícola, com galinheiros, pequenas hortas, canteiros de ervas medicinais e 

árvores frutíferas. Há aqueles que não deixam de cultivar pimenta e açaí, que mesmo em 

quantidade inexpressiva diante do consumo, representa uma forma de manter vivos os hábitos 

seculares de cultivo. 

                                                     
12

 O termo “assado” é comumente utilizado no Amapá para designar tanto o tradicional churrasco, quanto o 

hábito de assar em brasa peixes e/ou pequenas porções de outras carnes para a alimentação cotidiana. 
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O quintal também é espaço das festas, da brincadeira das crianças, da convivência dos 

idosos, do alojamento de animais domésticos, de depósito de utensílios servíveis e inservíveis 

e de deposição dos resíduos orgânicos, que em muitos casos vira adubo ou alimentação para 

os animais. Enfim, o quintal do povo amapaense representa um verdadeiro celeiro de vida e 

expressão da forma como se estabelece o uso entorno da habitação. 

 Os elementos que compõem o modo de vida do povo amapaense são de tal forma 

simbólicos para o processo de manutenção da memória e identidade do povo que receberam 

posição de destaque no Museu Sacaca, o principal museu do Amapá, instalado na capital do 

estado. No Museu Sacaca é possível encontrar réplicas dos exemplos de habitações 

tradicionais (Fotografia 14 e Fotografia 15), manifestações culturais (Fotografia 16) e de uma 

casa de farinha
13

 (Fotografia 17Erro! Fonte de referência não encontrada.), representando 

um modo de vida do povo amapaense ainda fortemente presente na zona rural, mas cada vez 

menos representativo das zonas urbanas. 

 

                                                     
13

 Casa de farinha é o termo comumente utilizado para representar o espaço onde é fabricada a farinha de 

mandioca. 



138 

 

 
Fotografia 14: Habitação tradicional do Amapá 1 

Autor: Margarit, 2018. 

 

 
Fotografia 15: Habitação tradicional do Amapá 2 

Autor: Margarit, 2018. 

 

 
Fotografia 16: Representação de interior de habitação 

tradicional do Amapá 
Autor: Margarit, 2018. 

 
Fotografia 17: Casa de farinha dos povos tradicionais 

do Amapá 

Autor: Margarit, 2018. 

  

Enquanto as habitações tradicionais perdem representatividade no cenário urbano do 

Amapá a alimentação ainda resiste com maior intensidade. A farinha de mandioca continua 

tendo papel central na alimentação do povo amapaense e é facilmente encontrada para venda 

no comércio das cidades. A produção de farinha de mandioca foi identificada como elemento 

central na produção agrícola do Amapá em meados do século XX por Guerra (1954) e 

continua exercendo centralidade na agricultura familiar. As lavouras de mandioca no Amapá 

produziram 166.580 toneladas e o valor da produção alcançou 99.373.000 reais em 2017 

(IBGE, 2017b). Já a farinha de mandioca foram produzidas 12.115 toneladas em 3.954 dos 

4.781 estabelecimentos agropecuários que produziram mandioca (IBGE, 2017a). 

A produção de farinha apresenta-se como forma básica para produção de alimento e 

geração de renda entre os povos tradicionais do Amapá. A produção destina-se em parte ao 

consumo da família e em parte para o comércio, garantindo renda para a compra de outros 

produtos não produzidos pela família. Há ainda o comércio no interior de muitas 
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comunidades, garantindo a circulação de mercadorias e capital dentro da própria comunidade 

e gerando renda por meio do comércio. Apesar da introdução de produtos industrializados na 

alimentação dos povos tradicionais, a base alimentar dos povos tradicionais continua sendo de 

produtos do trabalho da própria terra, como o peixe, a caça e a farinha.  

A produção e o consumo de açaí também persiste como elementos de centralidade no 

modo de vida do povo amapaense e é facilmente encontrado nos centros urbanos. No Amapá 

foram produzidas 19.063 toneladas de açaí em 2017 (IBGE, 2017a) e o valor da produção de 

açaí foi de 36.326.000 reais (IBGE, 2017b), sendo que parte da produção é industrializada e 

vendida fora do Amapá. Os locais de comercialização de açaí nas cidades do Amapá são 

conhecidos como “batedeiras de açaí”, pois nestes estabelecimentos o fruto é processado em 

máquinas conforme a demanda de consumo. Trata-se de pequenos estabelecimentos, 

encontrados em maior quantidade na periferia das cidades, que são administrados por 

famílias, como apresentados nas imagens a seguir de pontos de processamento e 

comercialização de açaí nas cidades de Macapá (Fotografia 18) e Oiapoque (Fotografia 19). 

 

 
Fotografia 18: Batedeira de açaí em Macapá 

Autor: Margarit, 2018. 

 
Fotografia 19: Batedeira de açaí em Oiapoque 

Autor: Margarit, 2018. 

 

 O pescado também continua representando uma importante fonte de alimentação para 

o povo amapaense, ganhando destaque nas feiras e no comércio local em geral. O valor da 

produção de pescados no Amapá foi de 6.297.000 reais em 2017 (IBGE, 2017b). Parte deste 

pescado é comercializada diretamente pelos pescadores e outra parte por comerciantes dentro 

e fora do Amapá. As imagens a seguir apresentam a comercialização de pescado nas cidades 

de Oiapoque (Fotografia 20) e Laranjal do Jari (Fotografia 21Erro! Fonte de referência não 

encontrada.), onde há pequenos mercados públicos improvisados na orla das cidades, onde o 

pescado é desembarcado e comercializado. 
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Fotografia 20: Mercado público em Oiapoque 

Autor: Margarit, 2018. 

 
Fotografia 21: Mercado público em Laranjal do Jari 

Autor: Margarit, 2018. 

 

 Os bens naturais do Amapá não são apenas fonte de alimento, mas também servem de 

matéria prima para o artesanato, construção de casas, canoas, móveis, entre outros, que 

preservam, em sua essência, saberes populares tradicionais. A atividade dos artesãos, 

construtores e carpinteiros, em geral, são ofícios transmitidos através das gerações das 

famílias que se ocupam destas atividades e guardam muitas referencias dos povos 

tradicionais. Trata-se de atividades que atualmente concorrem com outras formas de 

produção, mas não se extinguiram. 

 Portanto, o modo de vida do povo amapaense é a expressão de suas relações culturais 

cotidianas, que guarda muito das origens primárias de sua população indígena. O componente 

etnográfico é o resultado de um processo histórico-geográfico de construção do próprio 

Amapá enquanto unidade da federação e não se apresenta como um processo acabado. O 

modo de vida do povo amapaense é resultado de uma relação de trocas e apropriações 

culturais que de forma constante transforma e requalifica a essência do ser amapaense, e essa 

essência é o fator fundamental de construção de uma identidade amapaense. 

 

 

2.2. A RELAÇÃO TERRA-TERRITÓRIO PARA OS POVOS TRADICIONAIS 

 

2.2.1. Migrações e diversidade territorial 

 

A posse da terra pelos povos tradicionais do Amapá está relacionada a constantes 

movimentos migratórios de famílias e grupos familiares em busca de terra para a perpetuação 

de seu modo de vida. Estes movimentos migratórios integraram o processo de construção do 
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território dos povos tradicionais do Amapá, permeado por elementos simbólicos e identitários. 

Como exemplo, é apresentado a seguir o relato de um representante da comunidade de Santo 

Antônio da Pedreira, no município de Macapá, que demonstra o processo de construção das 

territorialidades dos povos tradicionais e sua relação com os elementos simbólicos e 

identitários perpetuados através das gerações: 

 

Olhe eu venho da geração dos meus bisavô. É. Já vivia aqui. É, não, porque é 

assim, a família ela vai crescendo de acordo com... né. Então veio... É que eu conto 

até, assim, dos meu bisavôs pra cá. Tá entendendo? Acho que já dos meus bisavós, 

os meus bisavós já tinhas os avós, já tinham bisavós também, tá entendendo? Que 

foi quem descobriram essa terra aqui: Santo Antônio da Pedreira. Foram três 

famílias que descobriram essa terra aqui e se localizaram. Eu acho que esse Santo 

Antônio aqui tem uns 260, 250 ou 240 anos. (...) Então eles, sempre quando eles 

andavam, assim, a procura de alguma terra pra se localizarem, eles andavam com o 

santo. E o nome desse santo era o Santo Antônio. E a donde eles se localizaram foi 

aqui. Então eles colocaram o nome de Santo Antônio, entendeu, Santo Antônio essa 

localidade. Agora, pedreira, rio pedreira, porque? Porque é onde foi tirado as 

pedra da fortaleza de Macapá. Foi aqui. Entendeu? Aqui na época dos escravos (A. 

C. S., 2018). 

 

O relato simples é a prova do processo histórico de construção de relações terra-

território ao longo de diversas gerações de famílias de imigrantes no Amapá. Os elementos 

históricos de institucionalização do território também fizeram parte desse processo, como no 

exemplo da Fortaleza de São José de Macapá retratado no relato anterior. A 

institucionalização estatal do território no Amapá representou fator preponderante na 

dinâmica migratória e construção das territorialidades dos povos tradicionais.  

A criação do Território Federal do Amapá (1943) e sua conversão em estado (1988) 

representaram dois marcos de intensificação dos movimentos migratórios para o Amapá. O 

principal fluxo migratório foi proveniente do estado do Maranhão. A escassez de terras e a 

seca no Maranhão estimulou a saída de famílias, que encontraram oportunidade de perpetuar 

seus modos de vida com o processo de formação do Território e posterior estado do Amapá. 

Houve ainda o estímulo e apoio à migração por parte de políticos, conforme demonstrado a 

seguir, pelo relato de um agricultor de 76 anos, natural do Maranhão, que reside no município 

de Oiapoque: 

 

Foi questão de um problema dum repiquete que houve lá na região onde eu morava. 

Chapadinha das Mulatas. Eu morava lá em Chapadinha das Mulatas. Morava lá no 

interior de Chapadinha das Mulatas. Então houve um repiquete grande na era de 

80. Eu com a família grande também. Muita criança ao redor de mim. Eu botei uma 

roça de 25 tarefas de roça. Aí o inverno choveu até o dia 12 de março. Eu vinha 

descendo da roça mais uns trabalhador fazendo a última limpeza da roça. O arroz 

tava todo já encanelado pra bota bucha. O milho tava todo entripando. E aí desse 

dia 12 de março em diante não choveu mais o resto do inverno. E eu peguei, eu 

perdi toda a safra. Porque não teve inverno que desse pra enche o legume. Quando 
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tava tudo perdido. O arroz, o milho, tava tudo perdido eu já não tinha mais o que 

esperar de lá. Ai eu pensei, eu digo, eu vou ver se eu safo a situação ao menos da 

mandioca. Ai eu cortei os pés de arroz, pé de milho, a moita da unha de gato preta e 

joguei tudo nos pés da mandioca. Fiz aquela sombra nos pés da mandioca. Então, 

por esse meio que eu safrei a mandioca. Safrei a mandioca. E quando foi de 80 pra 

81 minha turma muito grande, muita criança pisando ao meu redor. Já começaram 

a passar fome. E eu quero tá com fome, mas quero ver minha família tá com a 

barriga cheia. Então eu convidei pra minha velha, digo: minha velha vamo dá uma 

volta. Ela disse: vamo, porque onde tu passar eu passo, que eu sô menor do que tu, 

e onde nós passa nossos filhos passa também. E aí eu me regressei de Chapadinha 

sem destino, pra parar num lugar que ao menos chovesse. Que eu ouvia falar muito 

de Belém. Diz aí no Pará chove muito. E aí sempre eu ligava o rádio. E aí eu digo 

vambora pro estado novo, vambora pro estado do Pará. Vambora. Aí nós viemo, 

mas a condição não deu de alcançar o Pará. Quando eu cheguei na Nova Olinda o 

dinheiro acabou. E lá eu esbarrei. Mas, com o restinho que eu trousse eu ainda 

comprei lá um lote de 150 metros de terra de frente com 3 mil metros de fundo. Aí lá 

eu passei 82, 83, 84, quando foi em 84 eu atravessei aqui pro estado do Amapá, com 

a ajuda do Coaracy Barbosa, o Jorge Nova da Costa e o José Sarney. Foi quem nos 

trouxe pra cá pro estado do Amapá. Pra nós amostra o que nós fazia lá no nordeste. 

Lá na beira do Parnaíba. Já pro lado do Maranhão. Eu não sou do lado do Piauí, 

eu sou do lado do Maranhão. Então nós chegamo aqui vai todo mundo trabalha de 

agricultura. Até que os moradores daqui mesmo, da região, disseram pra nós, disse: 

eita, mas porco catitu agora vai engordar que aí tem muito homem pra trabalha pra 

planta mandioca pra dá de comer a bicho. E é quando não deu do jeito que eles 

pensaram. Nordestino chegaram aqui tinha vezes que faziam 20 tarefas de roça, 

outros fazia 30, outros fazia 50, e veio, veio, até que o bicho nunca deu vencimento 

pra come a produção toda. Ai nós produzia mandioca, produzia o feijão, produzia o 

milho, o arroz. Fazia esses 4 tipos de produção. E aqui estamos. Nós chegamo com 

a rede dentro dum saco. E tamo localizado. Hoje eu me sinto feliz, porque eu tô aqui 

no estado do Amapá. Meus filho já casaram todo. Todo mundo já tem família. Todo 

mundo é casado. Todo mundo tocando a vida por conta. E tudo empregado, só tem 

um que não é empregado, aliás, dois, mas a outra turma todo mundo é empregado, 

e ganhando, e subindo na vida. E foi aonde eu vim cria a minha família com barriga 

cheia. Foi onde eu vim cria minha família com a barriga cheia. Sofrendo é verdade. 

(R. C. O., 2017) 

  

Como é possível compreender por meio desse exemplo, a migração de muitas famílias 

para o estado do Amapá teve como base a disponibilidade de terras públicas. Os agentes 

políticos envolvidos no processo de consolidação do Território Federal do Amapá e, 

posteriormente, do Estado do Amapá atuaram como fomentadores da ocupação de terras 

devolutas, não de forma institucionalizada, mas sim com subsídios às famílias de imigrantes 

que chegaram ao Amapá e uma certa negligencia no assentamento das famílias, que 

realizaram a ocupação de forma espontânea, como verificado, a seguir, na continuidade do 

relato deste mesmo entrevistado: 

 

E eu morei, cheguei, vim direto pro Calçoene. Cheguei não fiquei no Calçoene, vim 

pra vila dos maranhenses. Lá nós se habitemo 32 famílias duma vez, duma 

rebolada. Fumu jogado lá na ribanceira da estrada como quem joga um bando de 

porco, de animal qualquer, pra ganha o mato, pra ir se acaba pra lá. Mas eu 

agradeço, porque aí o governo, daqui do estado, nessa época era o Nova da Costa, 

ele passou 9 mês nos ajudando lá. Começava do isqueiro pra frente. Até a rede pra 

dormi dentro ele deu lá pra diversas pessoas. Eu não foi preciso ele me dar, porque 

eu vim prevenido lá de cima. Mas que ele deu até rede pra dormi pra diversas 
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pessoas. E aí ele segurou nós 9 meses com alimento. Mas aí depois nós avisemo pra 

eles que nós já dava de nós toca nossa vida por conta, porque nós tinha feito roça. 

Já tava alcançando os legume da roça. Aí eles pararam de manda o alimento, mas 

ainda ficaram dando mais 6 meses o leite das criança. Aí venceu os 6 meses, aí nós 

já tinha como compra o leite pro nossos filhos. E aí nós fiquemo cada qual foi toca 

por conta. Eu cheguei no dia 17 de agosto de 85. Aí eu fiquei na vila dos 

maranheses. Lá eu passei 16 anos. Sofrendo e tendo muita alegria na minha vida. 

Porque eu nasci e me criei no campo. Sou agricultor. E eu amo a agricultura. Tô da 

idade que tô, mas eu ainda amo a agricultura. Porque lá foi que eu fui acostumado 

a panhar o pão de cada dia. Eu mais minha família. Então esses 16 anos que eu 

passei lá na vila dos maranhenses foi brigando com cobra e onça, noite e dia, e 

meus filho reclamando pra mim: pai pelo amor de Deus se aqueta e cassa outro 

jeito, mas, você já pensou, onze filhos, pra dá de comer, eu tinha que me esforçar 

mesmo, eu tinha que fazer força pra chegar junto, pra dá de comer a essa família, e 

dá de vestir. Mas o negócio, graças a Deus, foi aliviando, aliviando, aliviando, até 

que ficou bom (R. C. O., 2017). 

 

Este relato exemplifica a jornada de diversos imigrantes que reestabeleceram no 

Amapá seu modo de vida. A terra foi o elemento essencial de recriação desse modo de vida e 

o contexto histórico e político do Amapá foi o plano de fundo em que se desenhou essa 

dinâmica migratória. O resultado foi a constituição de novas posses de terra por imigrantes 

que guardavam grande laço cultural com sua terra de origem, mas que também passaram a se 

enxergar como parte do povo do recém criado estado do Amapá. 

Houve ainda um fluxo intenso de migrantes para o Amapá em busca do ouro nos 

garimpos. Os imigrantes que vieram em busca de trabalho nos garimpos do Amapá passaram 

a trabalhar diretamente no garimpo ou em atividades associadas, principalmente em 

atividades comerciais ligadas à dinâmica do garimpo. Mas houve também quem resolvesse 

abandonar o garimpo e voltasse a se dedicar a outras atividades, como a agricultura, buscando 

reproduzir o modo de vida que tinha antes. Tal dinâmica é exemplificada no relato a seguir de 

um imigrante do Maranhão, que foi criado no campo, migrou para o Amapá para trabalhar no 

garimpo, mas após constituir família se voltou novamente para a agricultura: 

 

Eu nasci no Maranhão, mas eu rodei o Brasil quase todo, né. Só no garimpo eu 

passei 11 anos. Eu vim pro Amapá pra atravessar pra Guiana. Aí as minhas filha já 

ficando tudo mocinha. Isso em 92. Eu já conhecia aqui. Já mergulhado o rio 

Oiapoque todinho. Em 85 já tinha mergulhado naquele rio. Extraindo ouro lá do 

Camopi, pra culá tudo. Aquilo tudo eu... É tudo eu mergulhava alí tudo, era. 

Mergulhava alí, 85. Passei um ano lá mergulhando lá. Aí em 92 minhas filha já... 

Eu ia pra Guiana garimpar, aí eu fiquei pensando, disse: Natália, eu não vou pra 

Guiana não. Vou abandonar minha família aqui ir pra lá. Não. Sabe duma coisa. 

Seja o que deus quiser. Eu não vou mais pra garimpo não. Larguei. Sabe, é um 

vicio. Eu tive que... (gargalhada) Aí cheguei e falei pra minha mulher: olha, te 

aperta o cinto, o negócio vai pegar, mas nós vamo pra... Porque eu gosto demais de 

mato, de selva, eu gosto disso, eu adoro essa coisa. (...) É tudo é o prazer. É o gosto 

que agente tem, né. De fazer, sabe? Eu acho muito bonito quando alguém planta um 

pé de flor, que eu vejo a flor. Aquela flor bonita, o cara plantou, olha. Olha que 

coisa linda. Quando eu vejo um cacho de arroz, quando eu vejo um pé de açaí, 

aquele cacho bonito. Isso é uma satisfação que dá pra gente (J. R. S. N., 2018). 
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Estes relatos revelam a trajetória comum de muitos imigrantes que chegaram ao 

Amapá no final do século XX. Estas famílias foram gradativamente se apossando de terras 

devolutas no estado. Muitas destas comunidades foram regularizadas posteriormente como 

assentamentos pelo Incra, garantindo a posse e o uso da terra, como ocorreu no Assentamento 

Carnot, no município de Calçoene, cuja agrovila é conhecida como vila dos maranhenses, 

como constatado em relato anterior. 

O movimento seringueiro no Acre, liderado por Chico Mendes, na década de 1980, 

também envolveu os povos tradicionais do sul do Amapá e o reconhecimento estatal de suas 

territorialidades, o que resultou na criação das primeiras reservas extrativistas do Brasil, entre 

elas a Reserva Extrativista do Rio Cajari, no Amapá, em 1990 (RANGEL, 2017). Foi neste 

contexto que também foram criadas a Terra Indígena Juminã (1982), a Terra Indígena Uaçá 

(1991), a Terra Indígena Galibi (1992), a Terra Indígena Waiãpi (1996), o Parque Indígena de 

Tumucumaque (1997), a Reserva Extrativista do Rio Cajari (1990), a Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru (1997) e os diversos projetos de assentamento 

existentes no Amapá, conforme listados no Quadro 3: 

 

Quadro 3: Projetos de Assentamento do Amapá 
Ano Nome Município Famílias Área 

1986 PA Carnot Calçoene 291 72000 

1987 PA Piquiazal Mazagão 248 26000 

1987 PA Perimetral Pedra Branca do Amapari 396 34000 

1994 PA Bom Jesus Tartarugalzinho 385 33031,0381 

1995 PA Serra do Navio Serra do Navio 112 25000 

1996 PA Munguba Porto Grande 354 32672,8929 

1996 PA Matão do Piaçaca Santana 552 42904,3237 

1996 PA Cedro Tartarugalzinho 580 47970 

1997 PAE Maracá Mazagão 1993 569208,5407 

1997 PA Nova Colina Porto Grande 272 26643,1544 

1997 PA São Benedito do Aporema Tartarugalzinho 50 2900 

1997 PA Piquia do Amapá - 67 3670 

1998 PA Cruzeiro Amapá 64 5930,0653 

1998 PA Itaubal Itaubal 147 13534,8399 

1998 PA Pancada do Camaipí Mazagão 397 24054,8384 

1998 PA Manoel Jacinto Porto Grande 229 16390,6452 

1998 PA Nova Canaã Porto Grande 337 20554 

1998 PA Cujubim Pracuúba 180 13000 

1998 PAE Anauerapucu Santana 519 37058,4432 

1998 PA Nova Vida Tartarugalzinho 163 9511,3765 

1998 PA Governador Janary Tartarugalzinho 148 11304,7994 

1999 PA Lourenço Calçoene 241 26600 

1999 PA Vila Velha do Cassiporé Oiapoque 149 28000 

2000 PA Casulo/Maria de Nazaré Souza Laranjal do Jari 93 3000 
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Mineiro 

2000 PA Corre Água Macapá 98 210200 

2000 PA Pedra Branca Pedra Branca do Amapari 301 251188 

2002 PE Mutum Calçoene 80 7000 

2002 PE Padre Josimo Macapá 53 352,0998 

2002 PE Drª Mércia Macapá 72 571,3675 

2002 PA Igarapé Grande Oiapoque 32 3662,6479 

2003 Resex Reserva Extrativista do Rio 

Cajari 

Mazagão 1409 501771,1014 

2005 PDS Irineu e Felipe Calçoene 172 10681,2834 

2005 PA Ferreirinha Ferreira Gomes 75 5389,6972 

2006 PA Santo Antônio da Pedreira Macapá 85 735,9294 

2006 PAE Duravel da Ilha do Curuá Macapá 1343 26776,5174 

2006 PAE Duravel da Ilha do Marinheiro Macapá 810 1946 

2006 PAE Duravel da Ilha do Franco Macapá 388 10501 

2006 PAE Durável da Ilha do Brigue Macapá 548 2500 

2010 PAE Ipixuna Miranda Macapá 99 2849,4663 

2010 PAE Barreiro Mazagão 100 2113,2472 

2012 PAE Sucuriju Amapá 130 9577,5976 

2012 PAE Foz do Mazagao Velho Mazagão 261 13835,2667 

2013 PAE Nossa Senhora Da Conceição - 74 1065,0388 

2013 PAE Carapanatuba - 129 3706,9556 

2013 PAE Igarape  Novo - 35 84,6677 

2014 PAE Jacitara - 7 359,6088 

2014 PAE Ilha de Aruas - 73 5607,0845 

2014 PAE Capoeira do Rei - 16 1404,3955 

2014 PAE Terra Grande - 166 38731,1976 

2014 PAE Ilha do Faustino - 13 2500 

2015 PAE Ipixuna Grande - 73 1714,6872 

2015 PAE Rio Macacoari - 52 2154,7469 

2015 PA Raimundo Osmar Ribeiro - 29 860,6559 

2015 PAE Tartarugal Grande  33 530,35 

Total 14.723 2.245.309,568 

Fonte: Incra (2017). 

 

A criação de assentamentos, reservas extrativistas e terras indígenas no Amapá 

ocorreram com relativa facilidade devido à fraca atuação do capitalismo no campo. A 

precariedade das redes técnicas do Amapá impossibilitou o desenvolvimento capitalista no 

campo até o final do século XX, o que facilitou o reconhecimento das territorialidades dos 

povos tradicionais do Amapá. Gradativamente, o reconhecimento das territorialidades dos 

povos tradicionais passa ser dificultado, principalmente nas terras onde há o interesse para o 

desenvolvimento do agronegócio. 

Vale ressaltar que a criação de assentamentos no Amapá representaram, em sua 

essência, elementos de ordenamento territorial, pois trataram de ordenar a posse e uso da terra 

existentes. Eduardo Paulon Girardi e Bernardo Mançano Fernandes (2008), que investigaram 

a luta pela terra e a política de assentamentos rurais no Brasil, afirmam que estes 
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assentamentos podem ser classificados como não reformadores, por não exercerem o papel de 

reforma agrária, mas apenas reconhecer a posse da terra, conforme explicam: 

 

De modo geral, os assentamentos não reformadores são os reconhecimentos de 

posse, assentamentos criados a partir de terras públicas, unidades de conservação 

sustentáveis e outros projetos de caráter ambiental. Esses assentamentos se 

confundem com as políticas ambiental e de ocupação do território. A criação de 

unidades de conservação de uso sustentável, reconhecidas como assentamentos 

rurais, não desconcentra a terra. Essas áreas não fazem parte da estrutura fundiária e 

geralmente são criadas em terras públicas, o que não implica em desapropriação de 

terras. A regularização de posses também não implica em desapropriação de terras. 

Desta forma, consideramos que o reconhecimento de posses e a criação de 

assentamentos em terras públicas são formas de alterar a estrutura fundiária com a 

adição de novas áreas e de novos detentores, sem que seja necessário reformar as 

áreas que previamente compunham a estrutura fundiária, ou seja, dividir as terras. 

No caso dos assentamentos não reformadores o campesinato se territorializa sem 

que haja a desterritorialização do latifúndio. Para os assentamentos reformadores as 

terras são arrecadadas geralmente a partir de desapropriação, o que representa o mais 

alto grau de reforma da estrutura fundiária possível na legislação brasileira atual. 

Através da criação desses tipos de assentamentos é cumprido o artigo 186 da 

Constituição e a estrutura fundiária é de fato desconcentrada: com os assentamentos 

reformadores o campesinato se territorializa a partir da desterritorialização do 

latifúndio e isso é reforma da estrutura fundiária (GIRARDI; FERNANDES, 2008, 

p. 86, grifos do autor). 

 

Sobre o contexto de criação de assentamento no Amapá não se pode dizer que houve 

reforma agrária, mas é incontestável que a criação desses assentamentos significou um avanço 

social no sentido de que serviu de instrumento para o reconhecimento de territorialidades dos 

povos tradicionais do estado, conforme aponta Renata Nasser Serradourada: 

 

Destarte, mesmo que os assentamentos não sejam o que se pretende quando pensa 

em Reforma Agrária, não se pode negar que seja um meio de fortalecer o território 

camponês e suas territorialidades. Os assentamentos, dentro das contradições 

estruturais do sistema vigente, ainda sim, é um território de resistência e um 

território onde os trabalhadores rurais possam se fortalecer para enfrentar a exclusão 

social ao qual eles se encontram (SERRADOURADA, 2014, p. 66). 

 

Esta reforma agrária às avessas, como pode ser compreendida esta estratégia de 

regularização de posses de terras devolutas por meio da criação de assentamentos, já que não 

se trata de desapropriação de grandes imóveis rurais para o parcelamento, foi comum na 

Amazônia. Irenildo Costa da Silva e Antônio Sérgio Monteiro Filocreão investigaram a 

política de assentamentos rurais no Estado do Amapá e verificaram que os assentamentos no 

Amapá também não escaparam da grande problemática que envolveu a reforma agrária no 

Brasil: a criação de assentamentos sem infraestrutura, como ramais de acesso aos lotes, casas, 

saneamento básico, serviços de saúde e educação, assistência técnica, entre outros (SILVA; 

FILOCREÃO, 2016a). 
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O processo relativamente espontâneo de estabelecimento da posse e uso da terra no 

Amapá é um fator relevante para a compreensão da relação terra-território que se estabeleceu 

no estado. Gradativamente, houve o parcelamento de terras devolutas do Amapá, que se 

transformaram em lotes de assentamento ou de terra sob posse fundiária regular. No entanto, 

mantiveram-se ainda terras devolutas, usadas de forma coletiva e aleatória, como para caça, 

pesca e extrativismo, elementos de reprodução do modo de vida dos povos tradicionais do 

Amapá. Em geral, mesmo quando a terra parcelada passa a figurar juridicamente como 

propriedade privada, mantem-se a terra como instrumento de reprodução do modo de vida do 

povo amapaense e não para especulação ou reprodução do capital. 

É importante ressaltar que a apropriação das terras pelos povos tradicionais é um 

processo dinâmico, que observa tão somente a necessidade de reprodução do modo de vida. 

Neste contexto, a família é o elemento central de criação de demanda de novas parcelas de 

terra e constituição de suas territorialidades. Parte-se do pressuposto da 

multidimensionalidade do território destacada por Bernardo Mançano Fernandes (2008, p. 

283), em que as relações sociais são a base da caracterização do território. 

Sobre o território dos povos tradicionais do Amapá, cabe citar uma ressalva de Kátia 

Souza Rangel, que pesquisou o modo de vida e território na Reserva Extrativista do Rio 

Cajari: 

 

No entanto, esse território não é fixo nem limitado: incorpora outras porções de terra 

no campo ou na cidade, abarcando a trajetória de migração dos antepassados, o lugar 

de origem do ancestral comum, onde este viveu até a chegado do grupo ao então 

território, bem como a aspiração por futuras trajetórias de migração, sustentadas 

pelo desejo da conquista de terras mais férteis e abundantes. 

A obtenção de novas terras quase sempre tem o objetivo de garantir a reprodução de 

novas famílias mononucleares no interior do grupo, na medida em que os filhos do 

chefe da família tornam-se responsáveis pelo sustento de suas próprias famílias, 

contribuindo para o crescimento da família extensa e, portanto, demandando novas 

terras (RANGEL, 2017, p. 74-75). 

 

O resultado do processo histórico de apropriação da terra por imigrantes e reprodução 

territorial das famílias constituiu territorialidades diversas, de acordo com a necessidade de 

reprodução do modo de vida de cada família ou grupo. Seja na cidade ou no campo, são 

tecidas redes familiares que mantem relações de constante interação, formando laços sociais 

que, inevitavelmente, abarcam relações territoriais. Este cenário revela relações territoriais 

multiescalares construídas pelas relações sociais. 

Sobre essas relações territoriais multiescalares, Marta Inez Medeiros Marques tece 

uma análise que é necessário considerar em relação ao Amapá: 
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O modo de vida tradicional se caracteriza por uma sociabilidade territorializada, 

preferencialmente em escala local, informada por um sentimento de pertencimento 

ao lugar. Porém, na realidade brasileira, a territorialidade camponesa também pode 

se projetar sobre um espaço mais amplo, a partir da constituição de uma rede 

familiar extensa, como é comum ocorrer entre camponeses migrantes. Nesse caso, 

os vínculos comunitários de origem passam a dialogar com outras formas de 

sociabilidade, encontradas no local de destino, seja ele rural ou urbano (MARQUES, 

2004, p. 153). 

 

Foi assim que no Amapá inúmeras comunidades se formaram: uma família imigrante 

se instala na terra, a partir daí, outros familiares também migram e/ou há a própria reprodução 

geracional da família, fazendo com que a população da comunidade cresça e necessite de mais 

terras para a reprodução de seu modo de vida. Ocorre também o processo de fragmentação, 

em que a demanda por mais terras faz com que núcleos familiares se desprendam da 

comunidade e passe a constituir uma nova comunidade em lugar distinto. Há ainda parte da 

família que reside nos núcleos urbanos, sem, contudo, abandonar as relações com a família na 

zona rural, ou até mesmo a própria relação com a terra, o que torna comum o fato de muitas 

pessoas que residem nas áreas urbanas passarem o final de semana junto das famílias na zona 

rural. Neste caso o trabalho na cidade tornou-se mais interessante para a reprodução da 

família, mas os laços afetivos ainda exercem forte relação com a terra. Enfim, uma 

diversidade de relações sociais constitui os povos tradicionais do Amapá e demonstram a 

complexidade das relações territoriais construídas por eles. 

Vale ainda ressaltar que a distribuição geográfica dos povos tradicionais do Amapá 

observa estreita relação com os elementos da natureza necessários à reprodução do modo de 

vida dos povos. Compreender essa distribuição espacial é fundamental para que se 

compreenda a relação que os povos tradicionais estabelecem com a terra. Para tanto, o Mapa 

10 apresenta os domínios fisionômicos e os núcleos populacionais existentes no Amapá, em 

que é possível observar a variedade de ambientes em que os povos tradicionais do Amapá 

atuam, o que interfere diretamente nas especificidades do modo de vida de cada grupo. 
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Mapa 10: Domínios fisionômicos do Amapá 

 
Fonte: Adaptado de Radam Brasil in: Rabelo (2008, p. 69) 

 

Nos domínios de natureza inundável predominam terras inundáveis no período 

chuvoso, apresentando lagos, matas e campos inundáveis. Os domínios de natureza savanítica 

são compostos por campos, veredas, matas e alagados. Já nos domínios de natureza florestal 

de terra firme predominam as matas. Os domínios de natureza inundável concentram a maior 

parte do território dos povos tradicionais do Amapá e se apresentam por toda a costa e 

margens do Rio Amazonas. Estes domínios são terras que sofrem a influencia das marés, seus 

rios e lagos piscosos são fonte de alimentação e renda, as várzeas repletas de açaí, e algumas 

porções de terra firme servem à caça e ao plantio de roças de mandioca. 

 A água é um fator preponderante na localização das comunidades que necessitam 

delas para o consumo, vias de transporte, criações de animais, pesca, agricultura, entre tantas 

outras aplicações que a tornam indispensável. Por isso é quase impossível encontrar uma 

comunidade ou família de povos tradicionais que não esteja localizada junto, ou próximo, a 

um rio, lago ou igarapé. 

Entretanto, a atuação dos povos tradicionais se estende também sobre os cerrados. O 

domínio de natureza savanítica, ou cerrados do Amapá, se apresentam em 6,87% das terras do 

estado (RABELO, 2008, p. 96). O processo de formação das áreas de savana tem relação 
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direta com os povos tradicionais. Eduardo Evaristo de Miranda (2007, p. 58) afirma que a 

prática das queimadas como técnica de caça, para acuar e direcionar a caça até locais 

determinados para a captura, é antiga e exercida até os dias atuais. Este autor afirma ainda que 

os cerrados brasileiros considerados “naturais” são, em grande parte, produto da ação humana, 

por meio do uso sistemático do fogo. Esta prática ainda se faz presente no Amapá e pôde ser 

verificada durante o trabalho de campo e entrevistas, comprovando a existência de uma 

relação milenar de construção dos domínios fisionômicos pelos povos tradicionais, ou seja, o 

cerrado do Amapá como produto e meio do modo vida dos povos tradicionais. 

Carlos Walter Porto-Gonçalves (2017) defende ainda a existência de uma relação 

sociometabólica na Amazônia, cuja relação sociedade-natureza permitiu a preservação de um 

sistema extremamente importante para a dinâmica climática global. O autor destaca a 

existência de um processo histórico-geográfico de coexistência do homem e a floresta que 

construiu saberes que precisam ser valorizados: 

 

Desde então, isto é, de 12 mil anos antes do presente até nossa época, temos a 

presença humana coevoluindo em meio à floresta e, assim, forças cósmicas 

ensejaram mudanças climáticas globais (glaciações) e ofereceram as condições de 

possibilidade de um vigoroso fluxo de matéria e energia (Sol, Água, Terra, = Vida), 

com uma enorme disponibilidade de biomassa, condições com as quais os 

povos/etnias/nacionalidades passaram a desenvolver diversas formas de 

conhecimento necessárias para comer (caça, coleta, pesca, agricultura), para habitar 

(arquitetura) e para curar-se (múltiplas medicinas). Assim, na Amazônia não há só 

uma imensa floresta e uma imensa bacia hidrográfica, como comumente é 

destacado, mas também um patrimônio de conhecimentos desenvolvidos com (e não 

contra) essas condições da vida e com os quais devemos dialogar (PORTO-

GONÇALVES, 2017, p. 12). 

 

Portanto, perpetuam-se práticas milenares de ações humanas sobre o ecossistema da 

Amazônia. Neste cenário, os ecossistemas do Amapá se apresentam como os elementos 

síntese do processo histórico-geográfico de coevolução dos povos tradicionais com a biota e 

precisam ser entendidos como tal. 

Em especial, cabe destacar o cerrado amapaense como fruto da constituição do modo 

de vida dos povos tradicionais, pois este tem sido o principal alvo do desenvolvimento do 

capitalismo. O cerrado amapaense é composto por uma diversidade de domínios ecológicos, 

com a existência de campos, veredas, matas e alagados, o que também se reflete na 

diversidade de usos pelos povos tradicionais. A caça, pesca, extrativismo, plantio de roças, 

estão entre as atividades que compõem o leque de alternativas de uso da diversidade ecológica 

do cerrado para fins de reprodução do modo de vida dos povos tradicionais. Em geral, a caça 

se dá nas matas, o extrativismo (principalmente do açaí) nas veredas e a pesca nos alagados. 
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A roça conserva a prática milenar de cultivo em áreas de mata que são desmatadas, queimadas 

e plantadas, em um sistema de aproveitamento da fertilidade do solo que se esgota em poucos 

anos, sendo necessário o uso de uma nova área desmatada, deixando a anterior que irá se 

regenerar. 

 Os povos tradicionais transitam entre os diferentes domínios fisionômicos no Amapá e 

são agentes modeladores da paisagem. O transito destes povos no território se dá de acordo 

com uma relação de sazonalidade, que tem como fundamento as características climáticas da 

região. No período de cheia dos rios a pesca é mais dificultosa e a caça se torna melhor opção, 

já no período de seca a pesca é facilitada, devido à concentração dos peixes nos cursos d‟água 

remanescentes. Soma-se a esta dinâmica a sazonalidade da frutificação dos açaizais, que 

proporciona o redirecionamento dos esforços dos povos tradicionais do Amapá para a 

extração destes frutos. Há ainda o trabalho nas roças de mandioca, cujo calendário ocorre de 

acordo com as chuvas, assim como em outros cultivos.  

Portanto, há uma relação terra-território para os povos tradicionais do Amapá muito 

diversificada e complexa. Não é possível estabelecer o conceito de propriedade privada 

clássica como elemento contundente a reprodução do modo de vida dos povos tradicionais do 

Amapá, pois suas relações com a terra vão muito além de um simples quadrilátero fundiário. 

A relação dos povos tradicionais do Amapá com a terra está fundamentada na dinâmica 

alimentar, ou seja, de reprodução da vida e necessidades da família. Este fato é fundamental 

para compreender o desenrolar dos argumentos expostos nesse trabalho e constitui o 

fundamento basilar da especificidade da relação terra-território para os povos tradicionais do 

Amapá. 

 

2.2.2. Relações simbólicas e identitárias com a terra 

 

Na centralidade do debate aqui pretendido para compreender o modo de vida do povo 

amapaense está a relação com a terra. O povo do Amapá construiu sua relação com a terra 

sem que houvesse a constituição de elementos simbólicos e socialmente construídos sobre a 

noção de propriedade privada. Até porque as terras foram propriedade unicamente do Estado 

e continuam sendo, em grande parte, até o presente momento, seja nas áreas urbanas ou rurais. 

Apesar de o estado do Amapá ter sido criado em 1988, a transferência das terras da União 

para o Governo do Estado do Amapá ocorreu somente em 2016 (BRASIL, 2016), quando 

então este pode iniciar o repasse das terras urbanas aos municípios e a regularização fundiária 
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das áreas rurais. Devido a esta dinâmica fundiária e cultural peculiar a posse da terra se deu 

com a ausência de limites claros, muitas vezes estabelecido pelos bens naturais existentes, 

como a hidrografia, o relevo e a vegetação, sem o cercamento ou qualquer demarcação visível 

de limites. Até mesmo nas áreas urbanas observa-se a existência de muitas residências sem 

muros, principalmente nas áreas periféricas, como expressão de uma relação não contundente 

com a propriedade privada. 

 As terras são fonte de renda e manutenção do modo de vida dos povos tradicionais do 

Amapá, por meio da extração de açaí, da pesca, caça, plantação de mandioca para produção 

de farinha, fruticultura (com destaque para cupuaçu, bacaba, pupunha, banana, manga, goiaba, 

laranja, limão, graviola, acerola e abacaxi), horticultura, criação de aves e suínos, extração de 

madeira para construção de casas, canoas e outros utensílios, extração de sementes (com 

destaque para a castanha) e cipós, raízes, ervas, cascas e resinas para aplicações medicinais. 

Trata-se de um modo de vida que contempla uma relação de relativo equilíbrio e 

sustentabilidade ambiental no uso da terra, como foi abordado nos exemplos dos trabalhos de 

Fernandes; Filocreão; Oliveira; Teixeira (2016) e Silva e Filocreão (2016b). Essa relação 

harmônica com o meio ambiente foi uma das principais bandeiras de luta dos povos 

tradicionais do Amapá e da Amazônia pelo reconhecimento de suas territorialidades. 

A questão do uso da terra apresenta múltiplas formas de domínio de acordo com sua 

funcionalidade. Nas terras do Amapá existem áreas de uso comum, sejam elas terras devolutas 

sob posse ou não, onde a prática da caça, pesca e extrativismo se dá sem impedimento de seus 

detentores legais. O maior controle é feito sobre a parte da terra utilizada para criações, 

residência e plantio, onde o uso acaba ficando restrito ao grupo familiar detentor da posse da 

terra. Há ainda as áreas das comunidades, onde ficam escola, igreja, casa de farinha, centro 

comunitário, comércio e casas. 

A origem da dinâmica territorial dos povos tradicionais do Amapá fundamenta-se no 

fato de que a terra, mesmo quando se constitui como propriedade privada, não é 

tradicionalmente terra de negócio, mas sim terra de trabalho e/ou lazer. São terras que 

sustentam o modo de vida de populações rurais e urbanas, pois mesmo entre as famílias que 

residem nas zonas urbanas do estado há aquelas que mantêm atividades na área rural, 

conforme relato de uma moradora da cidade de Calçoene, que descreve sua relação e, de seu 

marido, com a terra: 

 

Agente tira o terreno, vai ampliando, né. Eu queria trabalhar com açaí, eu tirei o 

terreno pra mim. Tenho meu terreno. Tenho meu barraco, assim de madeira lá. Eu 

tenho meu açaí nativo. Eu tenho meu açaí plantado. Tá entendendo? Eu tenho 
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minha roça, né. Que eu sou mulher. Eu trabalho. E ele tem o dele nativo. Tem 

plantado açaí. Tem roça dele também. E vamo trabalha. Sim, a crise tá grande. A 

crise tá grande. Mas agente trabalhando, com pouquinho em pouquinho agente vai 

adquirindo as coisas. É assim que agente vai, né. Eu penso assim, né. (I. F., 2017). 

 

Este relato revela a construção de relações territoriais da população urbana com o 

meio rural. Em termos de quantidade e distribuição da população amapaense os dados do 

censo demográfico apontam que o Amapá possuí 669.526 pessoas, sendo cerca de 10% 

apenas na zona rural (IBGE, 2010), o que pode revelar uma contradição no modo de vida do 

povo amapaense e sua relação com a terra, levando a imaginar que reside apenas nestes 10% a 

população que exerce alguma atividade agrícola. Apesar de a maioria da população do Amapá 

residir em núcleos urbanos, há um grande contingente de moradores das zonas urbanas que 

exercem atividades na agricultura, pecuária, pesca, extrativismo, entre outras não tipicamente 

urbanas. 

A dicotomia da classificação entre população urbana e rural remete ao debate 

realizado na polemica obra de José Eli da Veiga: Cidades Imaginárias, em que o autor afirma 

que o Brasil é mais rural do que se apresenta nos dados, contestando a forma como o Estado 

distingue população urbana e rural (VEIGA, 2002). Colocando de lado as polêmicas que a 

obra suscita na ciência geográfica
14

, para não desviar o foco, faz-se necessário ressaltar que a 

interpretação dos dados sobre a população urbana do Amapá merece uma leitura crítica. A 

população do Amapá que vive nos distritos e na periferia das áreas urbanas ainda preservam 

forte relação com o campo, sendo muitas proprietárias de terras na zona rural, mas optando 

por residir nas cidades e distritos devido à maior facilidade de acesso à produtos e serviços. 

Vale ressaltar a consideração feita por Carlos Walter Porto-Gonçalves de que “A 

periferia se coloca, assim, como um fenômeno que está para além do que seja rural e do que 

seja urbano, não sendo uma coisa nem outra. É uma outra configuração territorial 

característica de um processo de globalização do capital (...)” (PORTO-GONÇALVES, 2006, 

p. 185). Tal consideração contribui para compreender a periferia como uma situação 

diferenciada dentro da dinâmica cidade-campo, em que se constroem relações socioespaciais 

peculiares que extravasam os limites da simples classificação urbano/rural. É o que ocorre 

com grande parte da população que reside na periferia das cidades do Amapá. 

Chama a atenção também a proporção da população que reside nos distritos ou 

comunidades de vários municípios do Amapá. Os municípios de Itaubal, Pracuúba, Mazagão 

e Serra do Navio apresentam menos de 50% de população residindo na sede municipal. Os 
                                                     
14

 Com destaque para as proposições criticas que Ana Fani Alessandri Carlos (2003) e Ariovaldo Umbelino de 

Oliveira (2004) fizeram a José Eli da Veiga (2002). 
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municípios de Cutias, Pedra Branca do Amapari e Tartarugalzinho tem pouco mais de 50% da 

população vivendo na sede municipal. Já Amapá, Calçoene, Ferreira Gomes, Oiapoque, Porto 

Grande e Vitória do Jari possuem entre 60 a 80% da população nas sedes de seus municípios. 

Apenas Laranjal do Jari, Macapá e Santana possuem mais de 90% da população na sede 

municipal. Este cenário implica em maior relação com atividades não tipicamente urbanas 

destas parcelas da população que estão fora das sedes municipais e apontam para uma 

distorção dos dados estatísticos da população classificação como urbana e rural no Amapá. 

A diversidade e particularidade da dinâmica urbana amapaense podem ser 

interpretadas pela Geografia segundo a proposta de classificação das cidades da Amazônia do 

geógrafo Saint-Clair Cordeiro da Trindade Júnior, que compreende a existência de “cidades 

da floresta” e “cidades na floresta”: 

 

As “cidades da floresta” eram, até a década de 1960, as mais comuns na Amazônia. 

Suas características de pequenas cidades, associadas frequentemente à circulação 

fluvial, conferiam a elas fortes ligações com a dinâmica da natureza, com a vida 

rural não moderna e com o ritmo da floresta ainda pouco explorada. Além disso, tais 

cidades sempre estabeleceram forte relação com seus respectivos entornos e com 

localidades próximas. Ainda que muitas cidades venham perdendo essas 

características, consideradas rurais, elas não desapareceram efetivamente, e ainda 

são marcas fortes de algumas sub-regiões da Amazônia. As “cidades na floresta”, 

por outro lado, são aquelas que tendem a se articular principalmente às demandas 

externas da região, fazendo da floresta um elemento de pouca integração aos novos 

valores da vida urbana, sendo mesmo sua negação, e tida principalmente como 

espaço de exploração econômica (TRINDADE JÚNIOR, 2013, p. 3). 

 

 Esta interpretação coloca a maioria das cidades do Amapá dentro da compreensão de 

que são cidades da floresta, por apresentarem maior relação com o seu entorno, os rios, a 

dinâmica da natureza e a vida rural. São cidades cujos habitantes ainda estão muito mais 

arraigados ao modo de vida tradicional do que propriamente ao modo de vida urbano-

industrial. Neste caso, Trindade Júnior (2013) destaca que: 

 

São cidades tidas como tradicionais e consideradas pioneiras no processo de 

organização do território, posto que algumas surgiram ainda nos primeiros 

momentos da colonização. Tais núcleos urbanos são presididos por um tempo lento 

e dinamizados por atividades econômicas tradicionais, praticadas principalmente no 

seu entorno, mas que, internamente, imprimem-lhes dinamismo e particularidades, 

tal a relação entre as dimensões do rural e do urbano nelas existentes (TRINDADE 

JÚNIOR, 2013, p. 15). 

 

Esta prerrogativa em muito se encaixa na análise das cidades do interior do Amapá e 

condiz com a relação que grande parte da população destas cidades estabelece com o seu 

entorno. A agricultura, a pecuária, o extrativismo, a pesca, entre outros, persistem como 

instrumentos de recriação da família e sustentam grande parte da própria dinâmica urbana 
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destas cidades. Ainda que as cidades de Macapá e Santana estejam vivenciando muito mais 

uma relação de cidades na floresta, mantem-se as relações de parte de sua população urbana 

com o entorno rural.  

Portanto, a terra para os povos tradicionais do Amapá significa a manutenção do modo 

de vida, mesmo para muitos daqueles que residem nos núcleos urbanos. É o trabalho na terra 

que garante a alimentação e a renda de muitas famílias urbanas e rurais, indígenas e não 

indígenas. Tal prerrogativa sustenta a perpetuação ao longo das gerações da posse e o uso da 

terra, como relatado por uma senhora que optou por residir na cidade de Amapá: “Só que nós 

nunca deixamos de trabalha em roça. Meu pai gostava de trabalhar em roça. Gostava 

mesmo. Minha mãe também. Mas nós nunca deixamos de trabalhar em roça. Nunca!” (A. P. 

S., 2017). 

Para muitos é da terra que provém sua principal fonte de renda. E para os que possuem 

como principal renda as atividades urbanas a terra na zona rural é o local de lazer. Por isso a 

existência de uma identificação da propriedade privada da terra na zona rural do Amapá como 

sítio, chácara ou retiro, ao invés da tradicional nomenclatura de fazenda, denotando a 

característica da pequena propriedade rural para uso do trabalhador rural (sítio ou chácara), ou 

retirada da cidade (retiro), momento de afastamento das atividades urbanas para o lazer, 

conforme demonstrado na Fotografia 22, que retrata a entrada de um “retiro” no município de 

Calçoene. 

 

 
Fotografia 22: Entrada de um retiro em Calçoene 

Autor: Margarit, 2017. 
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 Com o gradativo crescimento da atividade turística várias propriedades passaram a se 

dedicar ao ramo, oferecendo hospedagem, refeições e atividades de lazer em seus rios e/ou 

igarapés. Como exemplo, cita-se o Lós Balneário (Fotografia 23), às margens da BR-156, no 

município de Amapá, que oferece os serviços citados anteriormente, e é muito procurado por 

pessoas que estão em viagem na rodovia e por moradores dos arredores. Os trabalhadores são 

todos membros da família e residem na propriedade, retirando seu sustento da atividade 

turística e de um pequeno pomar e horta que também é fonte de alimentos para as refeições 

servidas no restaurante. Este tipo de negócio é comum às margens das rodovias e próximo aos 

centros urbanos do estado do Amapá, devido a grande quantidade de cursos d‟água e unidades 

familiares que encontraram neste tipo de serviço uma fonte de renda.  

 

 
Fotografia 23: Lós Balneário no município de Amapá 

Autor: Margarit, 2018. 

  

A terra de trabalho e lazer também tem uma conotação afetiva, já que é o lugar da 

criação e/ou diversão da família, pois é de onde as famílias tiram seu sustento ou se 

encontram para o lazer. A Fotografia 24 mostra a placa de identificação de uma propriedade 

com foto de uma criança e seu nome, remetendo a essa relação afetiva da família com a terra. 

Trata-se de um elemento simbólico, mas que representa uma série de relatos
15

 coletados em 

trabalho de campo sobre como se dá a relação das famílias com a terra, marcada pela memória 

e afetividade do sujeito com o lugar. 

 

                                                     
15

 Em geral, tal representação aparece em afirmativas como “foi aqui que nasci e me criei”, “foi aqui que criei 

meus filhos”, “já fizemos muita coisa aqui”, “aqui é muito bom”, “daqui eu só saio quando deus quiser”, entre 

outras. 
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Fotografia 24: Placa de identificação de propriedade com foto 

Autor: Margarit, 2017. 

 

 A relação afetiva da família com a terra e suas memórias do trabalho e/ou lazer é o 

ponto de partida para a compreensão da construção de relações territoriais dos povos 

tradicionais do Amapá. Essa territorialidade é construída muito mais por elementos 

simbólicos do que por artifícios materiais de demarcação da posse sobre a terra. A 

propriedade privada no Amapá se deu, em sua maioria, sem a presença de cercas ou relações 

de privação da ultrapassagem de seus limites
16

.  Isso não significa que a terra não seja objeto 

de apropriação privada e comercialização pelo povo amapaense, entretanto, isso se dá de uma 

forma diferente de como comumente é realizado em outras unidades da federação. Primeiro 

porque a terra é, geralmente, negociada por valores baixos. A relação de baixo custo da terra 

encontrada no Amapá reflete a condição social de seus proprietários e uma maior atribuição 

de valor às benfeitorias presentes na propriedade do que propriamente à terra. A própria forma 

de mensuração das terras revela o olhar diferenciado do povo amapaense sobre a terra, que é 

identificada por suas dimensões de “frente”, para a rodovia, ramal, ou rio, e “fundo”, distancia 

até o limite da terra, sem uma atribuição de valor pela área da propriedade, comumente 

identificada como “terreno”, conforme demonstrado na Fotografia 25. 

 

                                                     
16

 A demarcação dos limites é feia geralmente por “picos”, termo pelo qual os povos do Amapá designam os 

vértices que formam o polígono da propriedade. Esses locais são geralmente mantidos limpos e possuem uma 

marcação feita com madeira, e apesar de serem respeitados pelos proprietários adjacentes, não possuem nenhum 

efeito legal de demarcação de limites da propriedade. 
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Fotografia 25: Placa de venda de terra no município de Calçoene 

Autor: Margarit, 2017. 

 

A relação com a propriedade privada e seus limites tem valor diferenciado e se 

expressa simbolicamente. Entrar em uma propriedade rural no Amapá tem o significado de 

visita a um amigo ou parente que ali reside ou está. Trata-se de uma relação amigável com os 

limites da propriedade privada, que, não à toa, encontra em seus acessos placas de boas vindas 

e/ou sugestivos convites àqueles que ali desejam entrar, como sugere a placa “seja bem vindo 

ao sítio amigos” na entrada de uma propriedade no município de Amapá, onde não há 

porteiras ou cercas (Fotografia 26Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

 

 
Fotografia 26: Entrada de sítio no município de Amapá 

Autor: Margarit, 2017. 
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Cabe destacar ainda o papel dos bens naturais na constituição do modo de vida dos 

povos tradicionais. Os bens naturais são elementos indispensáveis à reprodução do modo de 

vida dos povos do Amapá, portanto, a relação que se estabelece entre os povos tradicionais do 

Amapá e os bens naturais é uma relação de simbiose, que vem proporcionando a manutenção 

da fauna, da flora e da vida, em relativa harmonia. Essa relação da posse da terra com a 

questão ambiental no Amapá é de grande relevância na defesa dos povos tradicionais. Além 

do extrativismo, os povos tradicionais desmatam apenas pequenas áreas para o cultivo da 

mandioca (Fotografia 27), voltada, principalmente, à produção de farinha, tornando o modo 

de vida dos povos tradicionais e sua relação com a terra de baixo impacto ambiental, 

colaborando para a manutenção dos ecossistemas. 

 

 
Fotografia 27: Roça de mandioca em área desmatada no município de Ferreira Gomes 

Autor: Margarit, 2017. 

 

Portanto, a relação dos povos tradicionais do Amapá com a terra é produto de um 

processo histórico-geográfico de reprodução social de modos de vida na Amazônia em uma 

relação harmônica e sustentável com os bens naturais. A forma de posse e uso da terra pelos 

povos tradicionais no Amapá é muito bem sintetizada no relato de um líder dos movimentos 

sociais a seguir, que além de exemplificar como funciona a relação dos povos tradicionais 

com a terra no Amapá, ressalta a contradição com o agronegócio. 

 

A mentalidade agrícola, do nosso agricultor do estado do Amapá é o seguinte: eu 

tenho 50 hectares, ou 100 hectares de área. O cara passa às vezes a vida toda 

trabalhando no máximo 10 hectares. Não passa disso. Tô jogando inclusive muito 

por cima. Mas não passa a explorar 10 hectares de terra não. Porque ele planta, faz 

a roça dele, inclusive pra conseguir uma licença ambiental não é nada fácil pro 

nosso agricultor. Ele passa tempo naqueles 10 hectares. No entanto, ele trabalha 

aqui 4 tarefas, 1 hectare, depois vai pra outro lugar, aqui já a mata se refaz, ele 
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volta pro mesmo lugar onde tinha trabalhado 10 ou 15 anos atrás, faz a roça de 

novo. Enfim, esse é o tipo de trabalho. E tem muitas áreas que são comunitárias. No 

município de Amapá, por exemplo, tem enorme área de alagado que se você 

perguntar quem é o dono aqui? Ah rapaz... Aquilo é de todo mundo. Você tem, por 

exemplo, regiões onde tem açaí, onde tem bacaba, da natureza, de quem é? É do 

primeiro que vai lá e apanha. Você tem área de, não sei, você tem área de mata 

fechada, de quem é isso aqui? É de ninguém. Todo mundo vai cassar lá dentro. Tem 

o igarapé, todo mundo pesca aí dentro. Não é meu o igarapé, é de todo mundo. 

Então aqui no Amapá tem isso. Tem áreas que, por exemplo, eu tenho 50 hectares 

aqui, o meu vizinho tem 50, todo mundo tem 50, aqui tem a mata, a mata é de Deus, 

é de quem vai lá dentro e usa aquela mata. E o nosso agricultor não explora mais 

do que.. Pega os 50 hectares, ele tá atuando em 4, 5 hectares bem aqui na frente. 

Atrás ele não sabe nem.. Onde é que termina o teu terreno? Não sei.. lá dentro. O 

importante é que eu tenho isso aqui na frente e me garante subsistência. Chegam 

esses caras aí, eles compram, por exemplo, 50 hectares desse daqui. O que que eles 

fazem, atrás não tem nada, “thum”, estende a cerca até onde leva a vista. (...) Põe a 

cerca lá, “proibido entrar”,  “proibido caçar” e até escreve é.. “proibido apanhar 

açaí”. Por acaso é teu o açaí? Foi tu que plantou? Foi o cara que tava lá no teu 

lugar que plantou? Aquilo ali é da natureza. Proibido. Proibido daqui, proibido 

dali. Ué? Talvez no Rio Grande no Sul, mas aqui a área ela é pública e é de todo 

mundo. (S. M., 2017) 

 

 Para fins de exemplificação desta dinâmica foi elaborado o Diagrama 2, que 

representa alguns exemplos das formas de uso da terra pelos povos tradicionais do Amapá que 

puderam ser constatados nos trabalhos de campo. Todos são bem parecidos, apresentando 

variações apenas na disposição, quantidade e tamanho dos elementos. É importante notar que 

todos estão ou às margens ou muito próximos dos rios, igarapés, estradas ou ramais de acesso. 

Outra característica comum é a manutenção da maior parte da terra florestada, muitas vezes 

acima do mínimo legalmente exigido. No exemplo 1 é apresentado o caso em que há apenas a 

roça na terra e a família reside na cidade ou vilarejo próximo. No exemplo 2 há a casa ou 

barracão de apoio junto à roça. O exemplo 3 demonstra casos em que é possível constatar 

mais de uma roça, ou de diferentes cultivos ou do mesmo cultivo, principalmente mandioca, 

em diferentes estágios de crescimento. O exemplo 4 representa os casos em que a roça fica 

distante da residência ou barracão, o que é muito comum entre aqueles que deslocam 

periodicamente as roças para novas áreas desmatadas e deixam a área anterior se recompor. Já 

o exemplo 5 serve para demonstrar o caso das famílias que trabalham com pecuária, mas 

também possuem sua roça, geralmente junto à mata. 
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Diagrama 2: Exemplos de formas de uso tradicional da terra 

 
Fonte: Dados primários, 2017 e 2018. 

Organização e elaboração: Margarit, 2018. 

 

Cabe destacar o significado da terra para o povo amapaense, notabilizando aquilo que 

Klass Woortmann (1987) chamou de “ética camponesa”. Nela, a terra assumi valor ético e 

moral, não é mercadoria e sim instrumento de reprodução da família, tem caráter simbólico e 

divino. 

 

Nessa perspectiva, não se vê a terra como objeto de trabalho, mas como expressão 

de uma moralidade; não em sua exterioridade como fator de produção, mas como 

algo pensado e representado no contexto de valorações éticas. Vê-se a terra, não 

como natureza sobre a qual se projeta o trabalho de um grupo doméstico, mas como 

patrimônio da família, sobre a qual se faz o trabalho que constrói a família enquanto 

valor. Como patrimônio, ou como dádiva de Deus, a terra não é simples coisa ou 

mercadoria (WOORTMANN, 1987, p. 12). 

 

A relação antagônica com a terra no Amapá, criada recentemente por migrantes e sua 

relação com a terra como negócio, para reprodução do capital, é evidenciada por meio da 

identificação da propriedade por elementos simbólicos comuns em outras regiões brasileiras, 

como a cerca, a porteira, a placa de propriedade privada e “entrada proibida”, o termo 

“fazenda” em sua identificação e as grandes áreas desmatadas, conforme demonstrado na 

Fotografia 28 de uma propriedade no município de Amapá. 
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Fotografia 28: Fazenda no município de Amapá 

Autor: Margarit, 2017. 

 

A fazenda também é elemento associado ao poder hegemônico. Em geral, as 

propriedades rurais de empresários e políticos são identificadas pela população e por seus 

proprietários como fazenda. Nestas terras residem caseiros e alguns poucos trabalhadores, 

sendo visitadas por seus proprietários esporadicamente. Sendo, desta forma, uma relação 

antagônica a dos povos tradicionais do Amapá. Historicamente, no Amapá, as fazendas foram 

propriedades utilizadas pelo poder hegemônico para a pecuária, mas tal nomenclatura também 

passa a figurar como identificação das propriedades que produzem grão, conforme relata uma 

representante dos povos tradicionais do Amapá, que se autointitula como agricultora: “Pra 

mim, na nossa região aqui, fazenda, aonde se cria gado. E aqui pra eles fazenda é a soja. Aí 

eles chamam de fazenda. E pra nós não” (M. S. S. S., 2018). 

É na relação antagônica com a terra que residem os conflitos. A relação da terra como 

instrumento de reprodução do capital não comporta a relação terra-território dos povos 

tradicionais como instrumento de reprodução do modo de vida. Porque a relação com a terra 

como instrumento de reprodução do capital é privatista, mercado-produtivista e impassível. Já 

a relação com a terra como instrumento de reprodução do modo de vida dos povos 

tradicionais é anárquica, social e afetiva. É na preponderância do capitalismo frente aos povos 

tradicionais que está a relação desigual, conflituosa e perversa entre essas duas formas de se 

constituir a posse e o uso da terra, e sobre a qual são tecidos outros argumentos nos capítulos 

seguintes. 
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2.3. O PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DO TERRITÓRIO NO AMAPÁ 

 

2.3.1. O projeto colonial 

 

Sobre a historicidade do processo de constituição territorial do Amapá se faz 

necessário, de início, demarcar o debate colocado neste trabalho a partir do projeto colonial 

europeu, pois é a partir desse marco temporal que se inicia a trajetória de constituição do 

Amapá enquanto porção territorial particular brasileira. Mas não se quer com isso ocultar toda 

uma trajetória de relações terra-território de povos indígenas anteriores ao século XVI. Pelo 

contrário, a relação terra-território dos povos indígenas antes da colonização é considerada 

como ponto de partida para compreender a relação contemporânea dos povos tradicionais com 

a terra e deve ser considerada como elemento fundante desta lógica. Mas o processo de 

colonização brasileira inaugura uma lógica de ordenamento territorial paralela e conflitante, 

que se estrutura por mecanismos institucionais do Estado e se materializa em políticas 

territoriais. 

A disputa colonial pelas terras que futuramente dariam origem ao estado do Amapá 

ocorreu, fundamentalmente, devido ao fato de possuírem uma posição geopolítica estratégica, 

pois estas terras estão na confluência do rio Amazonas com o Oceano Atlântico e, portanto, 

em importante território de controle da navegação na bacia hidrográfica do rio Amazonas e, 

consequentemente, também de controle das terras drenadas por ela. Somado a isso, há grande 

disponibilidade de bens naturais, de relevância estratégica para a economia das nações. Diante 

da importância econômica e geopolítica destas terras houve o interesse histórico de 

apropriação colonial de diversas nações.  

A colonização europeia das Américas, iniciada no século XVI, a partir do Tratado de 

Tordesilhas, colocou as terras do atual estado do Amapá sob jurisdição colonial da Espanha. 

Entretanto, os espanhóis não efetivaram nenhum projeto colonial nestas terras, o que permitiu 

que franceses, holandeses e ingleses o fizessem, estabelecendo feitorias. 

A mineração de ouro é uma das atividades mercantis mais antigas do Amapá e 

justamente o principal elemento de conflito pela posse de suas terras. Há relatos da 

constatação e exploração de ouro no Amapá desde o século XVII, por holandeses, franceses e 

ingleses (OLIVEIRA, 2010, p.23). Tal constatação suscita a relevância econômica desta 

porção territorial desde o período colonial e demarca a necessidade de controle institucional 

que o Estado teria que desempenhar para estabelecer sua soberania. 
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Com a União Ibérica (1580-1640), os portugueses deram início a expansão das 

atividades coloniais para além do limite do Tratado de Tordesilhas. Para estabelecer o 

controle das terras ao longo do rio Amazonas os portugueses expulsaram franceses, ingleses e 

holandeses, destruíram suas feitorias e estabeleceram fortificações ao longo dos rios. Dois 

marcos importantes foram o estabelecimento dos portugueses em Belém (1616), onde 

construíram o Forte do Presépio, e a expulsão dos franceses do Amapá (1635). 

Para consolidar a ocupação colonial das terras ao longo do rio Amazonas foi criada, 

em 1637, a Capitania do Cabo Norte, que era delimitada ao sul pelo rio Amazonas, ao Norte 

pelo rio Oiapoque, a oeste pelo rio Paru e a leste pelo Oceano Atlântico. A Capitania do Cabo 

Norte foi destinada pelo rei à Bento Maciel Parente, então Governador do Maranhão e Grão-

Pará. A delimitação desta capitania foi a primeira aproximação do que no futuro seria o estado 

do Amapá e inaugurou o controle estatal unilateral destas terras. Haviam também fortificações 

na foz dos rios Paru, Araguari e Matapi (Ilha de Santana), que garantiam o controle militar da 

capitania. Entretanto, houve ainda neste período a tentativa dos franceses de expandir o 

território conquistado no Platô das Guianas
17

, findando em acordo por meio do Tratado de 

Utrecht (1713), que estabeleceu o Rio Oiapoque como fronteira entre as nações
18

 (SARNEY e 

COSTA, 1999).  

O Mapa 11 mostra uma síntese dos tratados, limites e feitorias estabelecidas durante o 

período colonial nas terras do Amapá. Além do Tratado de Utrecht, que buscou solucionar o 

conflito com os franceses, foi estabelecido o Tratado de Madri (1750), que demarcou os 

novos limites coloniais após a expansão da atuação colonial portuguesa para além do limite 

do Tratado de Tordesilhas. Entretanto, o Tratado de Utrecht veio ser contestado pela França, 

que compreendia ser o rio Araguari o limite estabelecido no referido tratado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
17

 O termo Platô das Guianas tem sido comumente utilizado por diversos autores para distinguir a região que 

compreende o Escudo das Guinas, na Guiana, Suriname e Guiana Francesa, e em parte da Venezuela, Colômbia 

e Brasil. 
18

 Neste texto o processo de disputa territorial colonial do Amapá é extremamente simplificado por não ser o 

escopo principal deste trabalho. Sua compreensão demandaria uma redação complexa e minuciosa. Portanto, 

recomenda-se a leitura da obra de Sarney e Costa (1999) para uma compreensão aprofundada desse processo. 
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Mapa 11: Tratados, limites e feitorias coloniais envolvendo as terras do Amapá 

 
 

O estabelecimento dos tratados de Madri e Utrecht foram fundamentais para o 

reconhecimento dos limites de atuação colonial entre as nações europeias. Entretanto, a 

garantia da efetiva consolidação dos tratados só poderia ser efetivada com uma política de 

controle territorial. Portugal sabia da importância geopolítica e econômica da Capitania do 

Cabo Norte e precisava garantir sua soberania sobre ela. Além disso, os diversos conflitos 

envolvendo a posse destas terras já haviam mostrado a consequência da ausência de 

mecanismos efetivos de controle. No entanto, havia uma grande dificuldade imposta pela 

extensão territorial. Por isso, a importância de controlar o fluxo da navegação dos rios para, 

com isso, controlar as terras que poderiam ser acessadas por eles. Neste sentido, Portugal 

buscou consolidar o controle territorial adotando iniciativas de povoamento e militarização da 

Capitania do Cabo Norte na foz do rio Amazonas. 

A principal iniciativa de povoamento da Capitania do Cabo Norte foi a criação de da 

Colônia de Nova Mazagão. Portugal possuía, desde o século XV, uma feitoria chamada 

Mazagão, no atual Marrocos
19

. Entretanto, após a perda do território para os muçulmanos, em 

1769, Portugal resolveu transferir seus cerca de dois mil habitantes que lá residiam para o 

                                                     
19

 Atualmente existe no Marrocos a cidade de Mazagão que teve origem na feitoria portuguesa. 
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Brasil. Em 1770 foi criada a Nova Mazagão, nas futuras terras amapaenses, recebendo 

famílias mazaganenses e escravos
20

. Por meio do processo de povoamento colonial de Nova 

Mazagão foi criada a base socioespacial do futuro município de Mazagão, instituído em 1888 

(IBGE, 2018). 

A principal iniciativa de militarização se dá com a inauguração, em 1782, de uma 

imponente fortificação na foz do rio Amazonas, junto a Vila de Macapá: a Fortaleza de São 

José de Macapá (Fotografia 29). Com a instalação da fortificação na Vila de Macapá e as 

atividades militares houve o crescimento gradativo da vila, que posteriormente foi elevada a 

condição de cidade, em 1856, tornando-se a capital do Território Federal do Amapá (1943) e, 

posteriormente, capital do estado do Amapá (1988).  

 

 
Fotografia 29: Fortaleza de São José de Macapá 

Autor: Margarit, 2018. 

 

A Fortaleza de São José de Macapá tornou-se o principal símbolo da presença 

institucional do Estado durante o período colonial e marco contemporâneo do processo 

histórico-geográfico de construção da soberania brasileira sobre a Amazônia, permanecendo 

como rugosidade do espaço urbano da cidade contemporânea.  

 

2.3.2. A questão fronteiriça 

 

A fortificação portuguesa da foz do Rio Amazonas estabeleceu o domínio da 

navegação a montante do rio e o controle das terras sob sua influencia, mas não impediu que 

                                                     
20

 A transferência da população mazaganense é relatada com detalhes pelo historiador francês Laurent Vidal 

(2008). 
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parte das terras do Amapá ainda sofresse com invasões estrangeiras em busca de metais 

preciosos. Os franceses haviam consolidado sua colônia na Guiana e contestavam o Tratado 

de Utrecht, expandindo sua ocupação por cerca de 400 quilômetros, até o Rio Araguari 

(CHELALA, 2008). Tal fato levou a existência de um território contestado entre Brasil e 

França, que fez com que os limites entre ambos continuassem sem uma solução definitiva. 

A Cabanagem (1835-1840) trouxe nova instabilidade na definição de fronteiras 

envolvendo a consolidação da independência (1822) na Província do Grão-Pará. Por fim 

venceu o poder imperial, que incorporou as terras do Grão-Pará ao Brasil. Mas o contestado 

se manteve entre Brasil e França. A contestação dos limites fronteiriços com a França e o 

movimento da Cabanagem suscitou a necessidade do governo imperial de criar mecanismos 

para assegurar a soberania sobre essas terras. Para tanto, em 1840, foi instalada às margens do 

rio Araguari
21

, a Colônia Militar Pedro II, que combinava a militarização com atividades 

agrícolas capazes de incorporar a população ao processo de colonização oficial, conforme 

afirma Silva: 

 

Tais preocupações estavam no discurso colonizador do militar, pois o uti possidetis 

era a base de posse do território, que deveria ser conquistado e mantido, já que o 

movimento migratório na fronteira era intenso, principalmente por criminosos, 

desertores, escravos fugidos e grupos indígenas que tentavam ser recrutados pelos 

dois lados da fronteira. Tais questões justificavam a existência de um posto militar 

que mantivesse o controle em região tão erma e de difícil acesso, como era o Cabo 

Norte, não somente para assegurar o domínio pelas forças militares, mas também 

como agentes civilizadores dos grupos marginais da sociedade (SILVA, 2013, p. 

12). 

 

O projeto de colonização imperial implicava também na construção de uma nova 

relação dos povos com a terra. O modelo agroextrativista convencional não inseria o 

individuo nos moldes da cidadania almejada pelo Estado. Na visão do Estado era preciso 

gerar trabalho excedente que garantisse a produtividade do núcleo colonial, com a introdução 

da lógica embrionária do capitalismo. Assim, esperava-se formar um “modelo de cidadão” 

adequado à lógica da pátria em recente formação. 

 

Ao produzir “só para o seu gasto”, os trabalhadores frustravam as expectativas das 

autoridades provinciais, que esperavam deles uma dinamização da agricultura e do 

comércio da região, o que levaria a civilização àquele extremo da fronteira norte do 

Brasil. Continuavam, portanto, aos olhos das autoridades, “braços inúteis”, 

incapazes de expressar amor à pátria ou de contribuir para o crescimento da 

província (SILVA, 2013, p. 29). 

 

                                                     
21

 A localização exata da colônia não pode ser determinada. Guerra (1954, p. 201) afirma que ficava na margem 

esquerda a cerca de 70 quilômetros da foz. Já Silva (2013, p. 36) traz a informação de que a colônia ficava na 

margem direita a 36 léguas e 550 braças da foz. 
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A estratégia de romper a antiga estrutura social, para construir uma nova sociedade 

parametrada pelo projeto de nação que estava se constituindo com o governo imperial, 

fracassou
22

 na Colônia Militar Pedro II. Após o fracasso desta iniciativa colonial foi realizada 

uma nova tentativa, em 1891, alguns quilômetros a montante na margem direita do rio 

Araguari, a colônia de Ferreira Gomes (GUERRA, 1954, p. 202), que posteriormente deu 

origem a cidade homônima. 

Paralelamente à colonização oficial transcorria o desenvolvimento espontâneo de 

núcleos garimpeiros. Entretanto, o crescimento da atividade de mineração aurífera, no final do 

século XX, nas terras do contestado, foi marcado pela dominação francesa da atividade. Sonia 

Aparecida Abissi Nogueira (2002, p. 6), que estudou o depósito de Ouro do Lourenço, relata 

que a importância deste mineral levou os franceses a construir a primeira ferrovia no Amapá, 

no final do século XIX, com 110 km de extensão, ligando às áreas de mineração de ouro do 

Lourenço à parte navegável do rio Calçoene, onde atualmente está a cidade de Calçoene. A 

ferrovia facilitou o transporte do minério até a costa, permitindo aos franceses extrair cerca de 

3 toneladas de ouro. 

A ampla atuação francesa resultou na criação de uma nova nação no território 

contestado com o nome de “República da Guiana Independente”, em 1885, que ficou 

conhecida como “República de Cunani”, devido à sua sede instalada na comunidade chamada 

“Cunani”, sob o domínio francês (CHELALA, 2008). Em 1894, uma comunidade com 

presença massiva de brasileiros chamada “Amapá”, nas terras do contestado, cria igualmente 

um movimento separatista que ficou conhecido como “Triunvirato”.  José Sarney e Pedro 

Costa (1999), que realizaram um trabalho sobre a história do Amapá, destacam que a nova 

nação foi instituída juntamente com exército e leis próprias. Entretanto, havia sobreposição 

dos interesses territoriais destas duas novas nações, além de se tratar de nações cuja 

insignificância econômica, demográfica e política geravam a ridicularização da iniciativa de 

ambas. 

A criação de duas novas nações sobrepostas terminou em um conflito com vários 

mortos, principalmente brasileiros, em 1895. O episódio ficou conhecido por meio dos jornais 

da época e foi objeto de relatórios, suscitando a necessidade de solução do contestado. A 

solução definitiva ocorreu apenas no ano de 1900, por meio da arbitragem suíça
23

 (MEIRA, 

                                                     
22

 Silva (2013) cita vários elementos que contribuíram para o insucesso da Colônia Militar Pedro II, entre eles a 

ocorrência de doenças tropicais. O referido autor também fez a análise de diversos documentos sobre a colônia e 

das questões ideológicas que envolveram sua implantação. 
23

 A decisão suíça ficou conhecida como “Laudo Suíço” e teve como embasamento a defesa do Barão do Rio 

Branco que sustentou seus argumentos na cartografia da época. Este amplo e rico material histórico-geográfico 
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1989). Com a decisão definitiva de posse das terras contestadas ao domínio brasileiro, as 

atividades de mineração dos franceses foram encerradas e os brasileiros assumiram total 

controle sobre as terras. 

Apesar de finalmente solucionado o contestado, as terras fronteiriças entre o Brasil e a 

Guiana Francesa, no início do século XX, eram de baixíssima densidade demográfica, sem 

presença institucional do Estado e, portanto, com controle fronteiriço vulnerável. Para 

reforçar a posse brasileira destas terras outrora contestadas o Brasil criou um novo município 

chamado “Amapá”, em 1901, cuja sede é a cidade de mesmo nome, onde antes surgiu o 

“Triunvirato” e ocorreu o principal conflito entre brasileiros e franceses. Esta medida garantiu 

melhor governança nas terras fronteiriças e funcionou como medida compensatória ao 

Triunvirato. 

Diante dos fatos apresentados, o cenário socioespacial, do início do século XX, das 

terras que figurariam como futuro estado do Amapá era o estabelecimento de apenas três 

municípios e suas cidades sede: Amapá (1901), Macapá (1856) e Mazagão (1888). Várias 

outras comunidades estavam instaladas próximas à foz dos principais rios, como Amapá 

Grande, Araguari, Calçoene, Cassiporé, Cunani, Flexal, Jari, Matapi, Oiapoque, Sucuriju e 

Uaçá, mas nenhuma havia apresentado pujança demográfica e/ou econômica a ponto de 

constituir nova sede municipal. Tratava-se apenas de pequenos núcleos de algumas dezenas 

de famílias ribeirinhas dedicadas ao extrativismo e à pesca, além de algumas comunidades de 

garimpeiros. 

O fim do contestado entre Brasil e França colocava para o Brasil a necessidade de 

consolidar a ocupação das terras que haviam sido disputadas. Mais uma vez a estratégia de 

povoamento e militarização passa a ser utilizada como forma de garantir o domínio do Estado 

sobre as terras. Para tanto, a estratégia adotada foi a criação de uma colônia militar no rio 

Oiapoque, associada à atividade agrícola, nos moldes do que havia sido executado no rio 

Araguari. Segundo Antônio Teixeira Guerra (1954, p. 203-204), que realizou estudos sobre o 

Amapá, a primeira tentativa ocorreu com a fundação da Colônia Militar de Oiapoque, em 

1907, em Ponta dos Índios, na foz do rio Oiapoque. Entretanto, a tentativa de povoar o local 

falhou e a colônia foi transferida para outra localização à montante, onde atualmente está a 

comunidade de Santo Antônio do Oiapoque, mas que também fracassou. 

Na década de 1920 surge outra iniciativa de colonização nas margens do rio Oiapoque, 

ainda mais a montante da última colônia, onde atualmente está o distrito de Clevelândia do 

                                                                                                                                                                   
sobre as terras contestadas pode ser encontrado em formato de livro: O Oiapoque e o Amazonas, publicado pelo 

Senado Federal brasileiro (SILVA, 2017a). 
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Norte. Carlo Romani (2011), que fez pesquisas sobre Clevelândia do Norte, afirma que a 

fundação do núcleo colonial, em 1922, com o nome de Centro Agrícola Cleveland, em 

homenagem ao presidente americano Groover Cleveland, demonstra um alinhamento político 

com os norte-americanos. A colônia agrícola estava prosperando, entretanto, a partir de 

dezembro de 1924, com a implantação de uma colônia penal e a chegada sucessiva de presos 

políticos, teve inicio o declínio da atividade agrícola. Em 1936, a área foi transferida para o 

Ministério da Guerra e, em 1940, foi implantada uma companhia de fuzileiros de selva no 

local, iniciando a militarização da fronteira (ROMANI, 2011). 

Muitos dos moradores da colônia agrícola acabaram se mudando para a Vila de 

Martinica, próxima a Clevelândia. Com a atividade garimpeira e de extração do pau rosa na 

região fronteiriça houve o crescimento populacional da Vila de Martinica, devido à imigração, 

o que despertou a preocupação do Estado em garantir a construção de uma identidade 

nacional nos moradores da vila e povos tradicionais na fronteira, fato identificado a partir da 

missão de demarcação de limites executada pelo General Cândido Rondon, em 1926 e 1927, 

conforme destaca Romani: 

 

Com a presença militar garantida e o acesso fácil ao transporte para assegurar a 

soberania nacional, na visão do „pai dos índios‟, somente faltaria civilizar o 

elemento nativo. Daí a importância dada por Rondon às escolas indígenas, 

ensinando-se nelas a língua pátria brasileira e o respeito aos símbolos nacionais, 

como a bandeira. Para tanto, Rondon sabia da importância da presença da Igreja 

como instrumento fundamental para efetivar o processo civilizatório. Ao deixar a 

região após a finalização da missão, em meados de 1927, o general mudou o nome 

da vila estrangeira e pagã de Martinica para o nome católico de Espírito Santo do 

Oiapoque, mais tarde somente Oiapoque. A obra do Estado, a efetivação da 

soberania nacional e a missão civilizadora, agora estampada até no nome, na 

perspectiva do Governo Federal, já estavam completas (ROMANI, 2011, p. 521). 

 

A segunda guerra mundial suscitou novamente a questão geopolítica na Amazônia, 

principalmente no tocante aos limites fronteiriços, levando o Estado a criar os territórios 

federais do Amapá, Rio Branco e Guaporé, em 1943. Tratava-se de uma forma de garantir a 

maior presença do Estado em terras fronteiriças de baixíssima densidade demográfica. Maura 

Leal da Silva (2007), que estudou o projeto territorial para o Amapá, defende que a criação 

dos territórios federais foi uma estratégia de “dividir para integrar”, ou seja, “(...) a 

transformação do Amapá em Território objetivava a integração dentro do próprio territorial 

nacional, através de ações nacionalistas e desenvolvimentistas (SILVA, 2007, p. 15). 

Com a criação do Território Federal do Amapá, em terras desmembradas do estado do 

Pará, foi criado, em seguida, o município de Oiapoque (1945), no extremo norte do estado, 

em área desmembrada do município de Amapá, somando-se aos apenas três municípios 
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existentes: Amapá, Macapá e Mazagão, como estratégia para institucionalizar a fronteira e 

fomentar a ocupação das terras por brasileiros, garantindo, assim, a soberania do Estado 

brasileiro sobre essas terras. 

 

2.3.3. O Território Federal do Amapá e o projeto da Icomi 

 

A criação do Território Federal do Amapá e do município de Oiapoque não encerrou a 

preocupação do Estado com a soberania sobre estas terras. O Mapa 12 apresenta a divisão 

política do Território Federal do Amapá, em 1945, evidenciando a grande extensão dos 

apenas 4 municípios da recém-criada unidade da federação. Tratava-se de 4 principais núcleos 

urbanos desarticulados, sem conexão rodoviária e com baixíssimo dinamismo econômico, 

cercados por uma vastidão de terras florestadas, com baixíssima densidade demográfica e 

grande parte da extensão dos rios encaixoeirados, o que inviabilizava a navegação interior por 

meio de grandes embarcações. A viagem entre Macapá e as cidades de Amapá e Oiapoque era 

realizada por meio de rotas marítimas que duravam dias e não havia sistemas telegráficos 

entre estas cidades. 

 

Mapa 12: Território Federal do Amapá (1945) 
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Com a presença do aparelho estatal, gerada pela criação do território federal, era 

preciso fomentar e articular a economia do território, neste sentido, foram desenvolvidos os 

primeiros grandes projetos de desenvolvimento no Amapá, em meados do século XX, como 

estratégia geopolítica para assegurar a posse produtiva do território. O primeiro destes 

projetos foi a mineração de manganês em Serra do Navio, pela empresa Icomi, a partir de 

1947, que cravou no coração do Amapá uma centelha do modelo de desenvolvimento 

nacional em curso. 

Apesar da atividade de mineração ser realizada no Amapá desde o século XVII, até a 

criação do Território Federal (1943), a mineração foi uma atividade ligada a uma dinâmica 

essencialmente de garimpo, executada por iniciativa popular, sem planejamento e vinculação 

com grandes empresas. Em 1934, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), criado naquele mesmo ano, foram realizadas pesquisas sobre as 

reservas minerais do Amapá, que constataram a presença do manganês nas terras ao longo do 

Rio Amapari e de outros minérios com potencial comercial no Amapá (BORGES, 1985). 

Com a criação do Território Federal do Amapá (1943), o interventor Janary Gentil 

Nunes foi nomeado pelo presidente Getúlio Vargas para assumir o governo do território, 

permanecendo no cargo até 1955. Ele acreditou na mineração como instrumento de 

desenvolvimento econômico para o território, descartando o extrativismo como atividade 

capaz de promover este papel (DRUMMOND e PEREIRA, 2007, p. 122). Sua primeira 

iniciativa neste sentido se consolidou por meio da cessão de direitos minerários para a 

empresa Hanna Exploration Company, com sede nos Estados Unidos, em depósitos de 

minério de ferro ao longo do Rio Vila Nova, em 1946. Entretanto, durante a fase de pesquisa, 

a empresa considerou a quantidade de minério de ferro existente inviável comercialmente e 

não prosseguiu com a exploração (PAZ, 2014, p. 29). 

A Guerra Fria (1947-1991) ensejou uma nova possibilidade de desenvolvimento da 

mineração no Amapá, pois com a suspensão das exportações de manganês
24

 da Rússia pelos 

Estados Unidos, a disponibilidade deste minério no Amapá passou a se revelar como 

estratégica para os Estados Unidos e seus aliados (PAZ, 2014, p. 29-30). Desta forma, em 

1947, foi assinado o contrato de prospecção de manganês entre a Icomi
25

 e o governo do 

                                                     
24

 O manganês é um elemento largamente utilizado na indústria siderúrgica para produção ferro-ligas, 

notadamente o aço. 
25

 Antes de realizar atividades no Amapá a Icomi era uma pequena empresa de mineração nacional, com 

atividades em Minas Gerais. Para conseguir realizar o empreendimento de mineração do manganês no Amapá, 

que era considerado de grande porte, e, portanto, exigia um investimento alto, a Icomi abriu a empresa para 

acionistas estrangeiros. Maiores detalhes podem ser obtidos na obra de Drummond e Pereira (2007), que 

contempla o detalhamento de todo o processo de mineração de manganês no Amapá.  
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Amapá, mas apenas em 1957 o manganês começou a ser exportado, devido ao tempo 

utilizado no processo de prospecção e construção de infraestrutura necessária para a extração 

(DRUMMOND e PEREIRA, 2007).  

Para tornar a atividade de mineração de manganês em Serra do Navio viável foi 

necessária a construção de um porto, onde atualmente está a cidade de Santana, uma vila 

operária
26

 em Serra do Navio e outra em Santana, a Estrada de Ferro Amapá, ligando à área 

de mineração ao porto, e usinas termoelétricas (com geradores movidos à diesel) em Serra do 

Navio e Santana. Todo o investimento inicial foi caracterizado por Drummond e Pereira da 

seguinte forma: 

 

Assim, a ICOMI empregou pelo menos 55 milhões de dólares (de 1953) na 

montagem da infra-estrutura produtiva (perímetro de mineração, equipamentos de 

mineração, transporte e processamento, oficinas diversas etc.), prévia (estrada de 

ferro, vilas operárias, porto, comunicação, fontes de energia etc.) e social (escolas, 

hospitais, sistema de suprimento, equipamentos de lazer, matadouro, refeitórios, 

serviços de saúde pública etc.), afora outras despesas com estudos, planos e 

prospecção (DRUMMOND e PEREIRA, 2007, p. 172). 

 

De acordo com Adalberto Paz (2014), que analisou o trabalho operário na mineração 

industrial no Amapá, o processo de introdução do grande projeto de mineração do manganês 

foi marcado pela disritmia entre o modo de vida e trabalho do povo amapaense e a forma de 

trabalho que se pretendia implantar na mineração. O povo do Amapá estava essencialmente 

ligado ao extrativismo e o trabalho era instrumento para obtenção de alimento e não se inseria 

na forma capitalista clássica. 

 

Janary Nunes conhecia bem as peculiaridades amazônicas e, apesar de a maioria das 

suas falas utilizar linguagem de cunho eminentemente industrial quando se referia 

aos trabalhadores – tal como “operário” e “operariado” –, ele sabia que boa parte 

daqueles aos quais se destinavam os discursos era, na verdade, de garimpeiros, 

faiscadores, castanheiros, seringueiros e pescadores. Sua audiência era constituída 

por homens e mulheres envolvidos em atividades eminentemente extrativistas, 

baseadas no nomadismo e dispondo de instrumentos e técnicas incipientes para 

produzir excedentes comercializáveis com o ritmo e o volume de produção que 

seriam exigidos por um mercado capitalista em expansão (PAZ, 2014, p. 34). 

 

Para que houvesse um contexto social favorável para o desenvolvimento de grandes 

projetos minerários no Amapá foi realizada a construção de um discurso entorno da 

mineração, capaz de incutir na população a ideia da atividade minerária como projeto 

coletivo. Para tanto, Paz (2014) relata que na década de 1940 o governador Janary Gentil 

Nunes começou promovendo concursos em que premiava a pessoa que lhe trouxesse provas 

                                                     
26

 As vilas operárias foram uma referencia para a época pela infraestrutura e qualidade dos serviços disponíveis, 

como escola, hospital, saneamento básico, telefonia, entre outros. 
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de existência de minérios no Amapá, como o minério de ferro, manganês e carvão. Foi dessa 

forma que surgiu o mito entorno da viagem de Mário Cruz, comerciante no garimpo que teria 

trazido a primeira amostra de minério de manganês de Serra do Navio para o governador 

Janary Gentil Nunes. Mario Cruz ganhou um cargo no governo e passou a ser o símbolo do 

que o governo desejava do povo amapaense: cidadãos dedicados que trabalhassem pelo 

desenvolvimento do Amapá. Esta retórica se fazia com discursos patrióticos, que valorizavam 

o trabalho e o desenvolvimento econômico, conforme afirma Paz: 

 

Objetivando integrar definitivamente o Amapá à nação brasileira por meio da 

construção de um sentimento de cidadania, tido como praticamente inexistente entre 

os amapaenses, Janary buscou, igualmente, incutir-lhes uma lógica de trabalho e 

produção que ultrapassasse o imediatismo da simples subsistência. Assim, nas 

palavras do próprio Janary, faltava ao amapaense ambição e eficiência, a fim de que 

fosse definitivamente trilhado o caminho da redenção que levaria, de vez, o 

progresso e o desenvolvimento ao Amapá (PAZ, 2014, p. 33-34, grifo do autor). 

 

Portanto, o processo de introdução do grande projeto de mineração de manganês no 

Amapá não foi apenas um elemento de apropriação capitalista dos bens naturais do estado. 

Tratou-se de um elemento de construção da cidadania e identidade nacional no Amapá. O 

território, antes contestado por dois séculos, precisava receber elementos constitutivos da 

política de desenvolvimento econômico do País capazes de agregar pertencimento ao sistema 

econômico nacional. Coadunando com a assertiva de Silva (2017a, p. 16), de que “A criação 

do Território Federal do Amapá foi um desses “tempos” de invenção humana, em que se 

buscou, através da desconstrução e desqualificação de todo um modo de vida ali existente, a 

fundação de um momento inaugural, de um novo começo”. 

Paralelamente, o governo do Território do Amapá incentivou as atividades 

agropecuárias, criando núcleos e colônias agrícolas e apoiando o melhoramento genético do 

rebanho bovino. O apoio à pecuária promoveu a expansão da atividade nos campos naturais e 

pastagens plantadas, principalmente nos municípios de Macapá e Amapá. Já as colônias e 

núcleos agrícolas permitiram a fixação de muitos imigrantes na terra e proporcionaram parte 

da produção de alimentos para o abastecimento das cidades (LIMA, 2003). O Quadro 4 

apresenta os núcleos e colônias agrícolas criadas pelo governo territorial, o local de 

implantação e a comunidade, vila, distrito ou cidade em que se transformou. 
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Quadro 4: Colonização agrícola promovida pelo governo territorial 
Ano Nome Local / Município Atualmente 

1947 Posto Agropecuário de 

Fazendinha 

Fazendinha / Macapá Fazendinha / Macapá 

1949 Colônia Agrícola de Matapí Cabeceira do rio Matapí / 

Macapá 

Município de Porto Grande 

1949 Colônia Agrícola de Oiapoque Estrada da base aérea / 

Oiapoque 

Bairros da Fazendinha, Fm, 

Universidade e Infraero / Oiapoque 

1953 Colônia Agrícola de Uaçá Rio Uaçá / Oiapoque Encruzo / Terra Indígena Uaçá / 

Oiapoque 

1953 Colônia Agrícola de Mazagão Mazagão Carvão / Mazagão 

1953 Núcleo Colonial Vila Velha 

do Cassiporé 

Oiapoque Vila Velha do Cassiporé / Oiapoque 

1953 Núcleo Colonial Calçoene Calçoene Cidade de Calçoene 

1953 Núcleo Colonial Macacoari Macapá Carmo do Macacoari / Itaubal 

1953 Núcleo Colonial Santo 

Antônio da Pedreira 

Macapá Santo Antônio da Pedreira / Macapá 

1953 Núcleo Colonial Cachorrinho Macapá Cachorrinho / Porto Grande 

1960 Colônia Agrícola de Cruzeiro Amapá Assentamento Cruzeiro / Amapá 

1960 Colônia Agrícola de Cupixi Macapá Cupixi / Porto Grande 

1960 Núcleo Colonial Pedra Branca Macapá Cidade de Pedra Branca do Amapari 

Fonte: Guerra (1954); Lima (2003); Silva (2017a). 

Organização e elaboração: Margarit, 2018. 

 

O fomento da agropecuária pelo governo territorial tinha como objetivo promover o 

abastecimento de alimentos da população, mas também representava um influxo ideológico. 

O extrativismo não compunha as bases da política de desenvolvimento do Estado e não se 

inseria com vulto no mercado capitalista. Seria necessário adotar os mesmos parâmetros de 

desenvolvimento do capitalismo da Região Centro-Sul no Amapá, para incutir os ideais 

nacionalistas atrelados ao discurso desenvolvimentista. 

A mineração de manganês em Serra do Navio foi capaz de implantar vários destes 

símbolos: mineração, ferrovia, termoelétrica, porto e indústria. Esses elementos simbólicos da 

modernidade foram capazes de sustentar o discurso desenvolvimentista no Amapá e criar 

mecanismos de coesão territorial dentro do ideário nacionalista de meados do século XX. Este 

contexto é mostrado em alguns episódios de cinejornais
27

 exibidos nas décadas de 1950 e 

1960, em sua maior parte valorizando a mineração de manganês, a Usina Hidrelétrica Coaracy 

Nunes e a Fortaleza de São José, como símbolo histórico de afirmação da segurança nacional. 

Junto com os símbolos da modernidade capitalista o Amapá carecia de elementos 

básicos como saneamento, escolas e hospitais. As vilas operárias da Icomi deram o exemplo 

de modelo de infraestrutura e organização social a ser seguido e passaram a ser a vitrine da 

                                                     
27

 Produção de jornais audiovisuais do Governo Federal em formato documental curto exibido regularmente nas 

salas de cinema do Brasil entre as décadas de 1930 e 1980. Foram encontradas referencias sobre o Amapá nas 

seguintes edições: 27/1952, 17/1956, 04/1957, 39/1966, 43/1966, 92/1968, 107/1968 e 143/1969, disponíveis no 

acervo do Arquivo Nacional e em canais do site YouTube. 
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cidadania pretendida pelo Estado. Elke Daniela Rocha Nunes (2018), que analisou o controle 

do trabalho e memória de trabalhadores na Icomi, avalia como a disciplina e o controle do 

trabalho implantado pela Icomi são elementos novos que passam a figurar como ideais de 

comportamento e moralização: 

 

Para que o aprendizado da racionalidade industrial fosse assimilado pelos 

trabalhadores a partir daí, foi necessário introduzir uma nova forma de viver na 

região mineradora. A estrutura ocupacional da empresa, bom como todo o aparato 

simbólico que ela montou, tratou de criar um espaço disciplinador, permeando o 

ambiente num clima de recompensas e punições (NUNES, 2018, p. 160) 

 

Mas era preciso ampliar este modelo para todos os núcleos urbanos, ou ao menos para 

a capital. O que, segundo Mauro Cezar Coelho (2004), representou a importância que a 

política e os discursos focados no saneamento básico, educação, cuidados com a saúde e a 

alimentação tinham no governo territorial, sustentando que a construção da nacionalidade no 

Amapá se deu por meio do tripé: saneamento, educação e povoamento. Em resumo: 

 

Num único movimento, a ação de Janary Gentil Nunes pretendia formar o cidadão 

trabalhador no Amapá, integrando o Território Federal ao Brasil. Dentro da política 

traçada no contexto do Estado Novo, a sua pretensão ganha sentido e assume a sua 

especificidade histórica: a introdução do Amapá no âmbito da economia do capital, 

através da introjeção dos valores da sociedade industrial (COELHO, 2004, p. 160) 

 

 Essa política atraiu imigrantes para o Amapá e fomentou o processo de urbanização. 

Houve uma mudança radical nos dados demográficos e sua distribuição espacial. Em 1944, 

pouco mais de mil pessoas residiam na cidade de Macapá, sem energia elétrica e saneamento 

básico, outras 12 mil, aproximadamente, estariam na zona rural do município (SILVA, 2017a, 

p. 98). Já em 1980, o município de Macapá possuía 137.457 habitantes, sendo 67,71% na 

zona urbana (IBGE, 1988/1991). 

 A mineração de manganês também colaborou direta e indiretamente para o surgimento 

de novas cidades. A vila operária de Serra do Navio se tornou a sede do município de mesmo 

nome, criado em 1992. Já a via operária de Santana se integrou ao núcleo urbano da cidade, 

que se expandiu e se emancipou em 1987. O município de Pedra Branca do Amapari é criado 

em 1992, a partir do povoado de Água Branca, que cresceu com a mesma dinâmica de sua 

cidade vizinha, Serra do Navio, à cerca de 20 quilômetros de distancia. Já Porto Grande é 

também emancipado em 1992, mas tem sua dinâmica ligada originalmente à Colônia Agrícola 

do Matapi, que se desenvolveu abastecendo o mercado consumidor das referidas cidades e da 

capital (IBGE, 2018). 
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As políticas de criação de infraestrutura urbana não acompanharam o crescimento 

acelerado dos núcleos urbanos. Grande parte da população urbana do Amapá carece de 

serviços públicos elementares, principalmente no tocante ao saneamento básico. Nas áreas 

urbanas das cidades de Macapá e Santana formaram-se grandes extensões de aglomerados 

suburbanos, que se caracterizam por abrigar a população socialmente excluída, ou, conforme 

intitula Rogério Haesbaert (2009a), “aglomerados de exclusão”. 

A expansão urbana no Amapá se deu sem planejamento, de forma desordenada, com a 

construção de habitações precárias e, em muitos casos, em terrenos inadequados, sujeitos a 

inundações causadas pela dinâmica dos rios e igarapés, que ficaram conhecidas como áreas de 

“ressaca”. Essa dinâmica é reflexo do intenso fluxo migratório para o Amapá e do rápido 

crescimento urbano das cidades, fruto da política desastrosa de implantação de um modelo 

urbano-industrial como instrumento de consolidação do Amapá como nova unidade da 

federação. 

Portanto, a criação de novos municípios e seus respectivos núcleos urbanos não 

significou necessariamente a consolidação dos ideais de modernidade do projeto urbano-

industrial implantado por meio da mineração de manganês no Amapá. As vilas operárias e sua 

infraestrutura modelo se tornaram símbolos de um projeto urbano para o Amapá que se 

perdeu ao longo do tempo. Trataram-se apenas de elementos pontuais na lógica de 

urbanização do Amapá e desta forma permaneceram. 

Pode-se concluir que a política do governador Janary Gentil Nunes de implantação de 

uma cidadania plena não se consolidou no Amapá. Tão pouco o modelo urbano-industrial se 

tornou predominante, e está longe de ser a base da economia do Amapá. Já o extrativismo 

permaneceu eloquente e persistente nos fundamentos da economia do estado. 

O manganês foi explorado pela Icomi em Serra do Navio até 1997. No total foram 

produzidos 52.323.991 toneladas de minério bruto. A América do Norte foi a maior 

compradora (55,7%) do manganês de Serra do Navio, seguido pela Europa (36,6%). A receita 

bruta foi de pouco mais de três bilhões de dólares em valores de 1994 (DRUMMOND e 

PEREIRA, 2007). 

O contrato da atividade de mineração de manganês, executada pela Icomi em Serra do 

Navio (1957-1997) previa reinvestimentos de 20% do lucro líquido no Amapá. Para atender a 

exigência contratual a Icomi realizou obras de infraestrutura, construiu indústrias e investiu na 

agricultura e silvicultura, conforme apresentado no Quadro 5. 
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Quadro 5: Reinvestimentos da Icomi 

Empresa Setor Atividade 

Amcel 
Silvicultura Plantio de pinus 

Indústria Processamento do pinus para a produção de cavaco 

Brumasa Indústria 
Produção de madeiras laminadas (compensados), tábuas e peças de 

mobiliário 

Codepa/Copram 
Agricultura Plantio de palmeiras de dendê 

Indústria Produção de óleo de dendê 

CFA 
Indústria Transformação metalúrgica de cromita e manganês em ferro-ligas 

Mineração Exploração de cromita 

Icomi Indústria Usina de pelotização 

Icomi Agricultura Plantio de cana de açúcar 

IRDA Projetos 
Projetos de desenvolvimento comunitário, pesquisa científica e tecnologia 

aplicada 

Caemi Infraestrutura 
Contribuição no financiamento da pavimentação do trecho da BR-156 

entre Macapá e Porto Grande 

Fonte: Drummond e Pereira (2007); Monteiro (2003). 

Organização e elaboração: Margarit (2018). 

 

A produção destas empresas tinha como destino a exportação, complementando a 

mineração de manganês. Dentre os reinvestimentos da Icomi, apenas as atividades da Amcel 

permaneceram após o fim da mineração de manganês. As atividades de silvicultura da Amcel 

no Amapá marcaram a introdução do Agronegócio no estado e da apropriação privada de 

grandes áreas de terras, o que deu origem a conflitos que serão tratados posteriormente.  

 

2.3.4. O Projeto Jari e a Ditadura Militar 

 

O segundo grande projeto de desenvolvimento capitalista no Amapá foi o Projeto Jari, 

iniciado em 1967, com investimentos estrangeiros, e o apoio e incentivos fiscais do governo 

brasileiro. O Projeto Jari foi desenvolvido no vale do rio Jari, em 1.632.121 hectares
28

 de 

                                                     
28

 Os números em relação à área do projeto têm variações. Sautchuck, Carvalho e Gusmão (1979, p.61-62) 

apresentam diversos dados: Em 1969 a Jari Florestal e Agropecuária Ltda. alegava possuir 3.654.491 hectares; 

Em 1977 o Incra possuía 1.006.261,9 hectares cadastrados em nome da empresa; No mesmo ano a empresa 

alegava possuir 2.279.000 hectares de terras; Em 1978 a empresa declara pra revista Veja que teria 1,3 milhão de 

hectares; No mesmo ano um representante da empresa declara que eram 1.632.121 hectares; Este mesmo dado é 

confirmado em 1979 em outra declaração da empresa; Haveriam ainda especulações de exorbitantes 6 a 8 

milhões de hectares caso a empresa concretizasse seus planos de expansão. Pinto (1986, p. 11) afirma que foram 

declarados 1.200.000 hectares na venda de terras para Ludwig, que, por sua vez, declarou ter adquirido 3,2 

milhões de hectares (p. 117) e fala de um processo de grilagem que a empresa teria feito. Oliveira (1993, p. 23) 

afirma que oficialmente o Projeto Jari envolve em torno de 1.632.000 hectares. Greissing (2010, p. 46-47) 

apresenta dois dados sobre a área de propriedade do Projeto Jari: 1,3 e 1,7 milhão de hectares no Pará (60%) e 

Amapá (40%). Camargo (2015, p. 84/ 90-91) cita que a Jari Celulose S/A requereu, em 1976, a legitimação de 

2.840.000 hectares e, por meio de entrevistas, verificou a afirmação de que a empresa alegou inicialmente a 

propriedade de 3,7 milhões de hectares e posteriormente 1,6 milhão de hectares. Por fim a autora apresenta 

títulos da Jari com 3.147.541,1438 hectares apenas no estado do Pará. Os dados mais recentes sobre a área do 

Projeto Jari são apresentados pelo Grupo Orsa, atual gestora do projeto. Segundo Camargo (2015, p. 101), o 

Grupo Orsa se apresenta como proprietário de apenas 916.602 hectares de terras em uma única propriedade no 

estado do Pará, segundo o Cadastro Ambiental Rural (CAR), entretanto, em um relatório de 2010 do Grupo Orsa 
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terras nos estados do Amapá (457.730 hectares), no município de Mazagão, e no estado do 

Pará (1.174.391 hectares), no município de Almeirim (LINS, 1994, p. 151). 

O latifúndio que compõe o Projeto Jari teve origem nas atividades do cearense José 

Júlio de Andrade, que desde 1882 se instalou no vale do rio Jari e foi um dos principais 

comerciantes nesse rio. José Júlio de Andrade explorava os castanhais e seringais das terras 

sob seu domínio sob o sistema de aviamento
29

. Desta forma, conseguiu acumular uma grande 

fortuna que o permitiu estabelecer poder político na região. 

José Júlio de Andrade comprou terras, mas também se aproveitou das relações 

políticas para se apossar de outras terras, conforme afirma Lúcio Flavio Pinto: 

 

Graças à política, começou a formar seu latifúndio. Levava de Belém atas de 

eleições e as preenchia em Arumanduba, em nome de todos os eleitores, em favor do 

candidato político que apoiava. Em troca, os políticos lhe concediam títulos de posse 

e protegiam manobras de cartório para a incorporação de terras alheias (PINTO, 

1986, p. 16). 

 

Por fim, José Júlio de Andrade vendeu mais de um milhão de hectares de terras, em 

1948, para um grupo de empresários portugueses, que perpetuou o modelo de aviamento 

extrativista, mas intensificou as atividades pecuárias. Posteriormente, as terras e empresas do 

grupo de empresários portugueses no Jari foram vendidas para o empresário norte-americano 

Daniel Keith Ludwig. Este último fundou a empresa Jari Florestal e Agropecuária Ltda 

(CAMARGO, 2015). 

O projeto do empresário norte-americano Daniel Keith Ludwig consistia no 

desenvolvimento de um grande complexo agroindustrial, tendo a produção de celulose como a 

principal atividade. Para tanto, a Jari Florestal e Agropecuária Ltda. teve que desmatar e 

implantar diversas atividades industriais e agropecuárias, que se complementavam. A 

exportação de papel e celulose seria a atividade central, pra isso teria que agregar a 

silvicultura e a indústria de processamento. A mineração e a agropecuária configurariam 

atividades secundárias, mas com forte componente de exportação. Já outras atividades como a 

urbanização, hortifrutigranjeiros, suinocultura, pecuária, entre outros, serviriam para atender a 

demanda para instalação dos trabalhadores que seriam necessários. Por fim, havia ainda a 

                                                                                                                                                                   
são apresentados 1,3 milhão de hectares (GRUPO ORSA, 2010, p. 5), mas fazendo referencia a propriedades na 

Amazônia como um todo, não sendo possível concluir que se trata apenas da área do Projeto Jari. 
29

 Aviamento é o sistema pelo qual os trabalhadores na Amazônia eram submetidos à atividade extrativista em 

favor de um “patrão”, que, em geral, lhe fornecia os instrumentos de trabalho, alimentação e moradia, que lhe 

eram debitados de sua produção. O sistema ficou conhecido por caracterizar a escravidão por dívida na 

Amazônia, já que o valor pago pela produção do trabalhador dificilmente conseguia quitar os débitos contraídos 

com seu patrão. Mais informações sobre o assunto podem ser obtidas nas obras de Santos (1980), Porto-

Gonçalves (2008) e Camargo (2015). 
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infraestrutura de circulação e energia, indispensáveis para que o conjunto das atividades 

pudesse ocorrer. 

O Projeto Jari desempenhou o papel de reativar os recursos humanos e territoriais do 

agroextrativismo da Amazônia, sob um novo contexto de abertura nacional e 

desenvolvimento do capitalismo mundial durante a ditadura militar no Brasil. Entretanto, 

constituído sob a mesma retórica nacional-desenvolvimentista, com forte apelo para a 

ativação econômica da Amazônia. Maria Luíza Gutierrez de Camargo, que pesquisou o 

latifúndio do Projeto Jari, afirma ainda: 

 

Na visão dos militares, a Amazônia era um vazio improdutivo a ser conquistado. 

Seu desenvolvimento viria com a instalação de grandes empresas, que foram 

atraídas com uma política de massivos incentivos fiscais. Neste período, muitas das 

grandes firmas existentes no Brasil compraram enormes extensões de terra na 

Amazônia: indústrias, bancos, empreiteiras, empresas de telecomunicação etc. O 

Projeto Jari era a realização de um desses programas e, durante muito tempo, contou 

com amplo apoio do alto escalão do governo militar (CAMARGO, 2015, p. 73-74). 

 

Segundo Lúcio Flavio Pinto (1986), que investigou o Projeto Jari, para viabilizar seus 

planos, Ludwig se reuniu, em 1966, com o presidente brasileiro Castello Branco, onde expôs 

os riscos do negócio e pediu aprovação e apoio. Castello Branco afirmou que o projeto de 

Ludwig compunha a seara de prioridades do governo e se configurava como forma de 

desenvolvimento ideal para a região, oferecendo total apoio. 

 

Louvando o investidor privado “que desejava correr esse risco”, Castello declarou-

se preparado “não somente para aprovar a destinação da terra à finalidade de 

limpeza da floresta nativa e reflorestamento científico, mas também recomendar o 

projeto ao governo do Estado em que se localizasse a propriedade, assim como 

instruir os órgãos federais a lhe oferecerem apoio efetivo” (PINTO, 1986, p. 9). 

 

Por meio dessa iniciativa Ludwig estreitou suas relações com o Governo Federal e 

conseguiu a isenção do imposto de renda por 10 anos, isenção de impostos de importação e 

produtos industrializados e a inclusão de seus projetos como de interesse nacional. Com isso, 

Ludwig pôde importar máquinas e equipamentos sem impostos e livre de fiscalização. Por 

meio desse sistema trouxe do Japão sobre balsas uma indústria completa de celulose e uma 

usina termoelétrica (PINTO, 1986, p. 39). 

O Quadro 6 apresenta uma síntese das atividades do Projeto Jari, indicando o 

empreendimento, a área ocupada (em hectares), o que era produzido ou qual a atividade fim 

deste empreendimento e o destino ou uso da produção ou atividade. 
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Quadro 6: Atividades do Projeto Jari 
Empreendimento Área (hec) Produção/Atividade Destino 

Aviação*** 286 10 campos de pouso Uso próprio 

Avicultura* - 150 mil aves por ano Consumo interno 

Cana-de-açúcar ** 30.000 Açúcar e álcool - 

Energia*** 2.250 Linhas de transmissão Uso próprio 

Fruticultura*** 80.000 Dendê, banana etc. - 

Hortifrutigranjeiros 1.500 Frutas, aves, ovos e verduras Consumo interno 

Indústrias 500 
Polpa de celulose, papel***, laminados***, madeira 

serrada e caulim beneficiado (Cadam) 
Exportação 

Mineração 10.000 Caulim (Cadam) Exportação 

Pecuária 

Bovina*** 
94.000 

Criação de 100 mil cabeças e abate de 3.200 cabeças 

por mês 

Consumo interno 

e exportação** 

Pecuária Bubalina Criação de 40 mil búfalos Consumo interno 

Pecuária de serviço Criação de equinos e muares Uso interno 

Portuário*** 25 10 portos Uso próprio 

Rizicultura 20.000 Arroz Exportação 

Silvicultura 200.000 Gmelina e pinus em toras e cavaco 
Indústrias 

próprias 

Suinocultura - Criação de 5 mil porcos e abate de 800 por mês Consumo interno 

Urbanização*** 2.205 
Núcleo urbano de Monte Dourado e 13 silvivilas e 

vilas 
Uso próprio 

Usina 

Hidrelétrica** 
- 180 mil quilowatts Consumo interno 

Usina 

Termoelétrica 
- 55 mil quilowatts Consumo interno 

Vias terrestres*** 19.043 

1.400 Km de estradas principais, 13.850 km de 

estradas vicinais, estradas secundárias, 220 km de 

ferrovia 

Uso próprio 

Viveiro florestal 100 Mudas de gmelina e pinus 
Projeto florestal 

próprio 

* Destacado de hortifrutigranjeiros / ** Não foi implantado / *** Implantado parcialmente ou não há 

informações que atestem a completa implantação 

Fonte: Lins (1994); Oliveira (1993); Sautchuck, Carvalho e Gusmão (1979). 

Organização e elaboração: Margarit, 2018. 

 

O Projeto Jari, por meio de suas atividades, incutia a ideia de que o Estado era capaz 

de dotar a Amazônia dos elementos constituintes da modernidade, como indústria, 

agropecuária, infraestrutura e urbanização. Portanto, o Projeto Jari foi também um projeto de 

consolidação da soberania nacional, por reforçar o papel do Estado no ordenamento territorial 

e desenvolvimento econômico, mesmo que a custas da entrega de grandes extensões de terra 

ao capital estrangeiro. 

O principal símbolo do projeto estatal para Amazônia produzido pela Jari foram as 

vilas operárias de Monte Dourado e Munguba, que implantaram novas células do modelo 

urbano-industrial em meio a grande floresta amazônica. A magnitude da indústria passa 

configurar no rio Jari como um monumento de culto ao modelo de economia almejado pelo 

Estado e as vilas operárias passam a ser o modelo de modernidade e progresso desejável pela 

população. 
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Segundo Camargo (2015, p. 74), ao assumir o gerenciamento das atividades no rio 

Jari, a Jari Florestal e Agropecuária Ltda. assume uma nova forma de relação com a mão de 

obra e a população local. O extrativismo dá lugar à atividade industrial e agropecuária, o 

antigo sistema de aviamento passa a dar lugar ao trabalho assalariado e as comunidades são 

expulsas das terras que a empresa alegava ser proprietária. Com isso, muitas famílias vão 

morar na cidade de Almeirim e outras passam a residir em aglomerados de exclusão às 

margens do rio Jari. 

A formação desses aglomerados de exclusão vai marcar a contraditoriedade existente 

no processo de implantação do Projeto Jari. Nas margens amapaenses do rio Jari se formam 

os dois principais aglomerados de exclusão. O primeiro se constitui em frente à vila operária 

de Monte Dourado e ficou conhecido como “beiradão”. O segundo aglomerado de exclusão se 

constituiu em frente à vila operária e industrial de Munguba, ficando conhecida como 

“beiradinha”, em analogia ao primeiro aglomerado, mas proporcionalmente menor. A 

espacialidade deste fenômeno, assim como de todo o Projeto Jari, pode ser compreendida no 

Mapa 13. 

 

Mapa 13: Projeto Jari na década de 1980 
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Os dois aglomerados de exclusão se constituíram como “favelas ribeirinhas”, 

compostas de casas de madeira em palafitas às margens do rio Jari. Segundo Camargo (2015, 

80-81), o “beiradão” se constituiu dos posseiros expulsos de suas terras pelo Projeto Jari e 

imigrantes que chegaram à busca de trabalho. Como o número de vagas de trabalho formal no 

Projeto Jari era restrito, muitas pessoas passaram a integrar o circuito da economia informal, 

como pedreiros, carpinteiros, comerciantes, garimpeiros, funileiros, entre outros. 

O Projeto Jari adotou nas décadas de 1970 e 1980 um amplo esquema de atração de 

trabalhadores, principalmente da Região Nordeste do Brasil, por meio de escritórios de 

recrutamento. Segundo Pinto (1986, p. 109), a Jari “Chegou a ter seis [escritórios] no 

Maranhão, em Zé Doca, Gurupi, Pinheiro, Santa Inês, Balsas e Imperatriz. Outros dois no 

Piauí (Floriano e Piripiri) e dois no Ceará (Cratéus e Juazeiro do Norte)”. O autor também 

relata diversas irregularidades nas formas de contratação de trabalhadores e as péssimas 

condições de trabalho, alojamento e alimentação de muitos deles. 

A intensa migração de trabalhadores proporcionou o crescimento dos aglomerados de 

exclusão às margens dos rios, aumentando os problemas sociais gerados pelo Projeto Jari. 

Pinto (1986, p. 89) afirma que o Beiradão tornou-se um problema para a empresa, pois era 

local de prostituição e comércio ilegal. Entretanto, a Jari não conseguiu conter o crescimento 

da comunidade.  Em 1968 havia 36 moradores, em 1970 eram 370 habitantes e em 1977 já 

eram 5 mil pessoas morando no Beiradão (PINTO, 1986, p. 88-92). 

Esses aglomerados de exclusão cresceram e se tornaram dois relevantes núcleos 

suburbanos. Beiradão e Beiradinho transformaram-se nas cidades de Laranjal do Jari e Vitória 

do Jari, respectivamente. Laranjal do Jari se constitui como um novo município do Amapá em 

1987 e Vitória do Jari em 1994. São dois municípios fruto dos aglomerados de exclusão do 

processo de desenvolvimento capitalista no Amapá. Trata-se de dos aglomerados de exclusão 

que encontraram na emancipação uma forma de contornar o trágico passivo social gerado pelo 

Projeto Jari, gerando emprego e renda por meio do funcionalismo público. 

Laranjal do Jari se constitui em frente à Monte Dourado e Vitória do Jari em frente à 

Munguba, em clara demonstração da forma de exclusão social, que tem o rio como limite 

entre as duas dimensões de arranjo socioespacial. De um lado estão as vilas operárias de 

Monte Dourado e Munguba, planejadas, com a devida infraestrutura, serviços públicos e 

indústrias. Do outro lado estão os aglomerados de exclusão: Laranjal do Jari e Vitória do Jari, 

surgidas espontaneamente, sem planejamento, com graves problemas sociais, serviços 

públicos precários e pouco dinamismo econômico. 
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O Mapa 14 apresenta uma representação da contraditoriedade socioespacial grafada no 

entorno do Projeto Jari, onde é possível notar na imagem de satélite as duas formas de 

organização urbana (ordenada e desordenada) e suas representações simbólicas nas imagens 

destacadas ao lado: o beiradão (Laranjal do Jari-AP) e suas palafitas, Monte Dourado 

(Almeirim-PA) e a cidade planejada, com ruas asfaltadas e casas de alvenaria padronizadas, 

Munguba (Almeirim-PA) e a indústria de celulose, e beiradinha (Vitória do Jari-AP) e o 

aglomerado de casas de madeira à beira do rio Jari. 

 

Mapa 14: Aglomerados de exclusão - Laranjal do Jari e Vitória do Jari 
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O Projeto Jari foi alvo de muitas críticas. Primeiramente pela apropriação de grandes 

extensões de terra por um estrangeiro, depois pelos empréstimos e incentivos fiscais do 

Estado. A imagem do empreendimento também foi vinculada a ditadura, devido ao apoio e a 

estreita relação do Projeto Jari com os governantes militares. Por fim, havia prejuízos 

financeiros
30

 e o passivo social gerado pela empresa.  Este cenário fez com que os norte-

americanos perdessem o interesse pelo empreendimento e, em 1982, o Projeto Jari é vendido 

para um consórcio de empresas brasileiras
31

, sob o controle acionário do Grupo Caemi, o 

mesmo que controlava a Icomi. 

Camargo (2015, p. 78) afirma que a transferência do empreendimento para um 

consórcio de empresas brasileiras foi encarado como uma missão dada pelo governo para os 

empresários. O objetivo era salvar o Projeto Jari e consolidá-lo, para isso os empresários 

brasileiros assumiram o empreendimento com a consciência de que não era um investimento 

interessante do ponto de vista da rentabilidade. Já o Estado, por meio do Banco do Brasil e do 

BNDES, concedeu apoio financeiro para o empreendimento, com a injeção de mais de 380 

milhões de dólares, para “salvar” o projeto. 

Mesmo com a disponibilidade de grande quantidade de dinheiro público, o Projeto Jari 

só acumulou dívidas, no montante de 414 milhões de dólares. Diante da situação, o BNDES 

faz a venda do Projeto Jari, em 1999, pelo valor simbólico de 1 dólar, ao Grupo Orsa, 

formado por empresas paulistas do setor de papel e celulose, que assumiu o empreendimento 

e as dívidas (GREISSING, 2010, p. 51).  

Por fim, atualmente, as atividades do Projeto Jari se concentraram no município de 

Almeirim, no Pará, com exceção da mineração de caulim, que é realizada pela empresa 

Cadam, em Vitória do Jari, no Amapá, mas é processada e exportada em Almeirim. Desta 

forma, a arrecadação de impostos e royalties, geração de empregos e compensações ficam 

concentradas em Almeirim. No Amapá restou o ônus dos problemas sociais nos municípios 

de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, que continuam concentrando a população em situação de 

exclusão social (GREISSING, 2010, p. 51). 

                                                     
30

 Pinto (1986) relata uma sucessão de problemas financeiros que a empresa enfrentou em seus projetos por 

dificuldades burocráticas para conseguir concretizar suas pretensões de expansão do empreendimento, que o 

tornaria mais rentável, entre elas estava a regularização das terras. 
31

 Segundo Camargo (2015, p. 77-78), o consórcio era formado pelas seguintes empresas: Andrade Gutierrez, 

Atlântica, Banco Bamerindus, Banco de Crédito Nacional, Banco Econômico, Banco Itaú, Banco Mercantil de 

São Paulo, Banco Nacional de Investimentos, Boa Vista, Bradesco, Caemi, Camargo Correia, Constran, Eluma, 

Gomes de Almeida Fernandes, João Fortes, Mendes Júnior, Monteiro Aranha, Odebrecht, Ometto, Refinaria de 

Petróleo Ipiranga, Sul América Cia. Nacional de Seguros, Unibanco, Usina da Barra e Villares. 
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O Projeto Jari, antes de ser um projeto de empresários nacionais e estrangeiros, foi, 

sobretudo, um projeto de Estado. O apoio e patrocínio do governo brasileiro foram amplos e 

irrestritos. Foi aplicado dinheiro público, foram concedidas terras públicas, foram explorados 

bens públicos (principalmente as florestas e as águas) e o ônus social e ambiental tornou-se 

um passivo do poder público. 

Em 1979, o sociólogo Octavio Ianni teceu algumas considerações sobre o Projeto Jari 

contextualizando a dinâmica política e econômica daquele momento. O autor enumerou 

quatro implicações do Projeto Jari para o Brasil e, essencialmente, para a Amazônia e seus 

povos, que vale a pena rememorar: 

 

Primeiro, os governantes brasileiros levaram o Estado a favorecer a implantação de 

uma vasta sesmaria numa área que poderia ter sido destinada à reforma agrária. Ao 

mesmo tempo que favorecia e consolidava interesses da grande burguesia no campo, 

o poder estatal era levado a impedir que as mesmas terras (e outras, muitas terras, 

situadas em outras áreas) fossem distribuídas a trabalhadores sem terra. 

Trabalhadores rurais do Nordeste e outras regiões do país foram e continuam a ser 

impedidos de ocupar terras na Amazônia. Os posseiros, assim como os índios, estão 

sendo cotidianamente escorraçados de suas terras, por jagunços e pistoleiros a 

serviço de grileiros nacionais e estrangeiros. À reforma agrária espontânea, que os 

posseiros estavam realizando, o poder estatal opôs uma contra-reforma agrária, que 

favorece a formação de grandes empresas, latifúndios ou sesmarias. 

Segundo, os governantes levaram o Estado a articular-se com o imperialismo, 

inclusive na questão da terra. A Jari é um enclave estrangeiro, criado com a proteção 

econômica e política da ditadura. Sem que a sociedade brasileira pudesse não só 

opinar, mas sequer tomar conhecimento do problema, os governantes criaram as 

condições econômicas e políticas para que se formasse na Amazônia um território-

propriedade de uma multinacional. Ao lado de muitas outras áreas, nas diferentes 

partes da região amazônica, a área do Projeto Jari passou a constituir um vasto 

enclave imperialista. 

Terceiro, o Projeto Jari é bem uma realização da ditadura, no sentido de que joga 

com a “fronteira”, com a “ocupação de espaços vazios”, para criar outros espaços 

para o desenvolvimento extensivo e intensivo do capitalismo no campo. Os 

governantes procuram criar, a qualquer custo, outras fontes de produção para 

exportações, de modo a dar continuidade ao “modelo” de capitalismo dependente 

que passou a vigorar no país, de forma exclusiva e repressiva, desde 1964. 

Quarto, a história do Projeto Jari mostra muito bem como se desenvolve a 

acumulação primitiva na Amazônia. As terras do sem-fim, devolutas, tribais ou 

ocupadas por posseiros, são monopolizadas por grandes negociantes de terras, 

grileiros, empresários, latifundiários, sesmeiros. Tornam-se propriedade privada de 

uns poucos, ao mesmo tempo que se expropriam índios e posseiros, os quais em 

geral são forçados a transformarem-se em peões, vaqueiros, castanheiros, 

seringueiros ou outras modalidades de trabalhadores assalariados, de forma efetiva 

ou disfarçada. Tudo isso acompanhado de muita violência privada, com freqüência 

secundada pela violência estatal, em benefício da monopolização das terras e da 

proletarização crescente (IANNI, 1979, p. 8-9). 

 

Portanto, o Projeto Jari se configurou como fruto de uma estratégia de ordenamento 

territorial dentro do modelo do capitalismo dependente. A estratégia de criação de uma 

estrutura urbano-industrial na Amazônia simbolizou o desenvolvimento do capitalismo, com 
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resultados desastrosos para os povos da Amazônia. O resultado socioespacial dessa política de 

desenvolvimento do capitalismo para o Amapá foi o estabelecimento de dois novos 

municípios e o passivo ambiental e social de um projeto economicamente fracassado. 

No mesmo sentido dos apontamentos de Ianni (1979), o Amapá passou a receber 

durante a Ditadura Militar políticas territoriais de abertura para o desenvolvimento do 

capitalismo. O Programa de Integração Nacional (PIN), instituído em 1970 (BRASIL, 1970), 

exerceu esse papel ao colocar na primazia da política territorial a construção de rodovias na 

Amazônia.  

No Amapá, a política de integração nacional da Ditadura Militar se desdobrou com a 

construção das rodovias BR-156 e BR-210. A rodovia BR-156 havia sido planejada para fazer 

a ligação: Cachoeira de Santo Antônio (às margens do rio Jari) – Macapá – Calçoene – 

Oiapoque – Fronteira com a Guiana Francesa, totalizando, aproximadamente, 912 quilômetros 

de extensão. Já a rodovia BR-210 foi planejada para integrar: Macapá – Caracarí (Roraima) – 

Içana (distrito de São Gabriel da Cachoeira – AM) – Mitu (fronteira com a Colômbia), 

totalizando cerca de 2.450 quilômetros (OLIVEIRA, 1988, p. 80). Portanto, a BR-156 foi 

planejada para exercer o papel de integração restrita ao estado do Amapá, já a BR-210 

exerceria o papel de contornar o perímetro da fronteira norte brasileira, por isso ficou 

conhecida como “Rodovia Perimetral Norte”. 

A BR-156 é fruto de um projeto antigo. Durante a execução da missão de demarcação 

de limites (1926-1927) o General Cândido Rondon afirmou que a integração dos transportes 

era fundamental para o controle da fronteira e propôs a construção de uma rodovia de Macapá 

até Clevelândia do Norte (ROMANI, 2011, p. 521). Desde então o projeto de uma rodovia de 

Macapá até a fronteira foi sendo gradativamente consolidado. Tostes e Ferreira (2016, p. 90) 

afirmam que a rodovia começou a ser construída em 1945. Segundo Guerra (1954, p. 334), no 

início da década de 1950, a estrada havia sido construída até a cidade de Amapá. Quando 

passa a integrar a política de integração nacional da Ditadura Militar a rodovia recebe a 

denominação de BR-156, alcança a fronteira com a Guiana Francesa e, no sentido oposto, as 

margens do rio Jari
32

. 

                                                     
32

 Foram encontradas muitas divergências cronológicas em relação ao processo de construção da rodovia BR-

156. Há informações dispersas de que um ramal de 9 km partindo de Macapá foi construído em 1932, como 

embrião da rodovia. Diverge entre 1945 (TOSTES e FERREIRA, 2016, p. 90) e 1946 (OLIVEIRA, 2009, p. 22) 

o início da construção da rodovia da capital até a fronteira. Nesta primeira etapa de construção, Guerra (1954, p. 

334) relata que a rodovia foi construída até a cidade de Amapá, já Lima (2003, p. 85) afirma que em 1951 foi 

construído o trecho de Ferreira Gomes até Amapá e em 1952 o trecho de Amapá até Calçoene. Há ainda autores 

que mencionam que apenas em 1979 teria iniciado a construção (ABRANTES, 2014, p. 128 / PORTO, 2002, p. 

155), no período do Programa de Integração Nacional. O entrevistado R. C. O. (2017) afirmou que a rodovia foi 

concluída em 1985 e Porto (2002, p. 155) afirma que a conclusão se deu apenas em 1991, entretanto, Almeida e 
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Já o traçado da rodovia BR-210 não se concretiza por completo. A rodovia tem seu 

início em Macapá, passa pelo empreendimento de mineração da Icomi, em Serra do Navio, e 

termina nas terras do povo indígena Waiãpi, ainda no Amapá, sem, portanto, circundar todo o 

perímetro da fronteira norte. Outros trechos descontínuos da BR-210 também foram 

construídos no estado do Amazonas e Roraima. 

As rodovias federais construídas no Amapá durante a Ditadura Militar permaneceram 

sem pavimentação asfáltica e sem conectividade com o restante do país, o que fez com que 

não obtivessem grande êxito na expansão da fronteira capitalista, entretanto, tornaram-se 

símbolos da presença e controle territorial do Estado, que ao menos deixava claro, por meio 

dessas rodovias, o interesse de efetivar no Amapá a mesma política territorial vigente no 

Centro-Sul. 

Ricardo Ângelo Pereira de Lima, que pesquisou a Antropização, dinâmicas de 

ocupação do território e desenvolvimento no Amapá, considera que houve a incorporação de 

uma média de 1500 hectares de terras por quilometro de rodovia construída no Amapá, 

considerando as estradas secundárias que ligam a BR-156 a cidades e comunidades do seu 

entorno (LIMA, 2003, p. 89). Este dado é importante, pois representa o potencial de terras 

incorporadas à dinâmica rodoviária, que podem ser potencializadas para o desenvolvimento 

do capitalismo com a pavimentação asfáltica das rodovias. 

 

2.3.5. O controle estatal do território 

 

A mineração de manganês e o Projeto Jari ativaram economicamente o território 

amapaense de forma pontual. Foram projetos que proporcionaram grandes transformações 

socioespaciais no Amapá, sem, contudo, radicar o modelo urbano-industrial no estado. O 

Projeto Jari concentrou suas atividades de silvicultura, indústria e projetos urbanos em 

território paraense, restando ao Amapá abrigar os aglomerados de exclusão e as atividades 

agroextrativistas, que em muito contribuíram para a permanência da antiga relação de posse e 

uso da terra pelos povos tradicionais. Já em relação à mineração de manganês em Serra do 

Navio, a dinâmica socioespacial resultante foi diferente. Primeiro porque se desenvolveram 

outros projetos de mineração e projetos industriais associados, e segundo porque houve a 
                                                                                                                                                                   
Rauber (2017, p. 481) afirmam que na década de 1950 já havia se estabelecido a ligação rodoviária de Oiapoque 

com Macapá. Tudo indica que estradas vicinais precárias, abertas para o deslocamento até o garimpo do 

Lourenço, já realizavam a integração do trecho Calçoene-Oiapoque, no final da década de 1950, mas a 

infraestrutura rodoviária oficial só foi concluída dentro do Programa de Integração Nacional, pois Lima (2003, p. 

85) afirma que em 1954 foi construída uma estrada de Calçoene para o garimpo do Lourenço e mais 30 km entre 

o Oiapoque e o Lourenço, que nas décadas de 1960 e 1970 foram ampliados. 
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criação de redes técnicas (rodovias, ferrovia, geração e distribuição de energia) e projetos 

urbanos (vilas operárias), que formaram um complexo urbano-industrial, que mesmo que de 

forma embrionária, já dotou o território de características socioespaciais específicas. 

É possível compreender que se consolidou no final do século XX quatro principais 

arranjos socioeconômicos no Amapá: Ao sul o arranjo agroextrativista, produto das relações 

periféricas com o Projeto Jari e os povos tradicionais; Ao norte o arranjo garimpeiro, produto 

das atividades no garimpo e suas relações com as cidades de Oiapoque e Calçoene; Ao leste e 

ao longo da costa o arranjo ligado às atividades pecuária e pesqueira, produto da dinâmica dos 

povos tradicionais com a pesca ao longo dos rios, igarapés, ilhas e lagos e da atividade 

pecuária nos campos; E ao centro o arranjo urbano-industrial embrionário, produto das 

relações estabelecidas entre a mineração, indústria madeireira, silvicultura e os principais 

núcleos urbanos, conforme apresentado no Mapa 15. 

 

Mapa 15: Arranjos socioeconômicos do Amapá no final do século XX 

 
 

Estes arranjos socioeconômicos são o produto de uma relação histórico-geográfica, 

onde os povos tradicionais exerceram predominância. O arranjo urbano-industrial é 

qualificado como embrionário até o final do século XX, pois a ação do Estado no 

ordenamento territorial foi incipiente. As rodovias construídas no Amapá não haviam sido 
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completamente pavimentadas e não permitiram a fluidez necessária ao desenvolvimento do 

capitalismo no seu entorno. Os grandes projetos de desenvolvimento no vale do rio Jari e em 

Serra do Navio foram pontuais e restritos. Com o passar do tempo, a infraestrutura precária de 

circulação e a decadência dos grandes projetos revelaram a fragilidade destas iniciativas para 

a garantia da dinamização econômica das terras do Amapá. A atuação pontual e restrita dos 

grandes projetos e a precariedade da infraestrutura não causaram significativas 

transformações na forma de uso e ocupação da terra no Amapá, o que permitiu a manutenção 

do modo de vida de grande parte dos povos tradicionais. 

Essa dinâmica espacial é reflexo da característica dos grandes projetos de 

desenvolvimento no Amapá. A mineração de manganês e o Projeto Jari concentraram as 

atividades dentro de uma dinâmica urbano-industrial, com trabalho assalariado, fomentando 

uma cadeia secundária de comércio e serviços. Com isso, as cidades onde os 

empreendimentos estavam instalados cresceram e se dinamizaram, mas não houve uma 

difusão desta dinâmica para todo o Amapá.  

O Estado até tentou incutir um novo formato de uso e ocupação da terra. 

Concomitante com os grandes projetos de desenvolvimento, também foram implantados 

pequenos projetos de colonização agrícola. As colônias agrícolas eram parte da política de 

Estado de substituição do extrativismo por atividades com maior inserção no mercado 

capitalista. Para tanto, a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia 

(SPVEA), criada em 1953, atuou como órgão de fomento, conforme avalia Maura Leal da 

Silva: 

 

Sem dúvida, foi logo após a elaboração do Plano Quinquenal, pela SPVEA, que se 

estabeleceu como prioridade a superação do extrativismo e do nomadismo como 

atividades produtivas centrais na Amazônia, passando a ver na agricultura como a 

nova base de racionalização das organizações de trabalho, que o governo do 

Território passou a discursar mais incisivamente sobre a adoção da colonização 

agrícola como um dos principais meios de fomentar a economia local. Nas 

justificativas à discriminação orçamentária para o quinquênio de 1955-1959, 

enviadas pela administração do Amapá à subcomissão de produção da SPVEA, 

foram informadas a existência das colônias de Matapi e de Mazagão, e em vias de 

instalações as do Oiapoque, Ferreira Gomes, Calçoene, Cassiporé, Santo Antônio da 

Pedreira, Jari e Macacoari (SILVA, 2017b, p. 157). 

 

O projeto de colonização agrícola no Amapá foi executado de forma precária, com 

baixo custo e sem uma assistência estatal eficiente. Como resultado, as colônias agrícolas não 

prosperam como se imaginava e acabaram por exercer pouca relevância na política territorial 

do Estado, sem promover grandes transformações no ordenamento espacial do Amapá. As 

colônias agrícolas acabaram por resultar apenas na geração de novas comunidades rurais, com 
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tanto envolvimento com o extrativismo quanto aquelas que surgiram espontaneamente, ainda 

que algumas tenham sido o embrião de cidades, como Porto Grande e Pedra Branca do 

Amaparí. 

Com a promulgação da Constituição, de 1988, o Território Federal do Amapá foi 

elevado à categoria de estado, assegurando maior estabilidade econômica por meio da renda 

proveniente do funcionalismo público e, consequentemente, atraiu mais imigrantes em busca 

de trabalho e terras. 

Enquanto a criação do território federal, em 1943, estava relacionada a um projeto 

geopolítico, a criação do estado do Amapá foi a consolidação de uma condição criada 

anteriormente. Diferente do que ocorreu em 1943, Silva (2017b, p. 21) aponta que, em 1988, 

o Amapá já era um território com uma formação identitária e de pertencimento, com a ideia 

do ser amapaense incutida, com seus símbolos e representações. 

Em resumo, a criação do território federal colocou o Amapá “dentro” do Brasil ao 

implantar o aparelho estatal e econômico. Por sua vez, os projetos desenvolvimentistas, apesar 

de não consolidarem um modelo econômico, cumpriram relativamente bem o papel proposto 

pelo Estado de criação de relações patrióticas, por meio de um discurso bem demarcado para 

este fim. Já o aparelho estatal, deu conta de absorver representantes de diversos segmentos da 

sociedade, caracterizando o pertencimento institucional necessário para manter a estabilidade 

política. 

Vale ressaltar que os principais cargos da administração pública foram ocupados por 

profissionais vindos de outros estados, mas houve também a absorção da elite local. Já as 

classes populares puderam se empregar amplamente no aparelho estatal em cargos e 

atividades menos relevantes politicamente. O Estado passou a ser o maior empregador, 

implantando uma relação crônica e persistente no Amapá do funcionalismo público como 

responsável pela geração de empregos aos que necessitam (SILVA, 2017a, p.173). 

Apesar de a criação do estado do Amapá ter consolidado a política de 

desenvolvimento territorial proposta, a população e as atividades econômicas do estado 

ficaram concentradas na capital. Em Macapá, a economia passou a girar em torno das 

atividades do aparelho estatal, dinâmica que ainda perdura e contribuí para a concentração 

populacional na capital. Este cenário resultou em uma distribuição demográfica extremamente 

heterogênea. Dos 16 municípios do Amapá 7 tem menos de 10 mil habitantes, 5 possuem 

entre 10 e 20 mil habitantes, Laranjal do Jari tem cerca de 40 mil habitantes e Macapá e 

Santana concentram 499.466 habitantes (IBGE, 2010).  
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A dinâmica socioespacial do estado do Amapá tornou-se um fator complicador para o 

controle estatal do território. A baixa densidade demográfica do interior do estado e a 

concentração populacional e econômica na capital concebiam vulnerabilidade ao território, 

cujos metais preciosos afloravam nos diversos garimpos do extremo norte do Amapá e o 

controle fronteiriço era precário. Esta condição, somada ao crescente movimento 

ambientalista e indigenista mundial e ao afloramento das políticas ambientais e sociais 

brasileiras, a partir da década de 1980, levou à criação sucessiva de unidades de conservação e 

terras indígenas nas áreas de baixa densidade demográfica do Amapá, conforme representado 

no Mapa 16. 

 

Mapa 16: Áreas protegidas, assentamentos e concessões de mineração no estado do Amapá 

 
 

No Mapa 16 é possível compreender também como as áreas protegidas preenchem os 

espaços ainda não dinamizados pelos arranjos socioeconômicos e formam um mosaico sobre 

as terras com menor densidade demográfica no estado. Já as terras ao longo do litoral e do rio 

Amazonas, assim como as terras adjacentes às rodovias, devido a facilidade de acesso e, 

consequentemente, povoamento e atividades econômicas, em sua maioria, permaneceram sem 

nenhuma normatização específica, portanto, livres para o desenvolvimento do capitalismo. 

Mesmo as terras próximas às rodovias que se encontram sob algum tipo de normatização 
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estatal são áreas protegidas de uso sustentável ou assentamentos, ou seja, permitem a 

possibilidade de ativação econômica nos moldes do capitalismo. 

A imobilização de grandes áreas protegidas e a necessidade de dinamização das áreas 

não protegidas suscitou a criação do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá 

(PDSA). Segundo Cristiane Valéria dos Santos, que analisou as políticas ambientais 

implantadas no Amapá, o PDSA foi uma política do governador João Alberto Capiberibe, 

entre 1995 e 2002, que buscou consorciar o desenvolvimento econômico com estratégias de 

preservação ambiental no Amapá, em que, “a partir das pequenas unidades agrícolas 

familiares, houvesse o desenvolvimento de projetos que garantissem a produção e valorização 

da economia familiar e possibilitassem a segurança alimentar do estado e a ampliação do 

mercado de trabalho local” (NASCIMENTO, 2014, p. 55). Desta forma, o PDSA acabou por 

constituir-se em elemento estratégico para a consolidação de áreas protegidas e garantia das 

territorialidades dos povos tradicionais do Amapá. 

 Com a mudança de governo em 2003, com a eleição de Waldez Góes, há uma 

reorientação da política de desenvolvimento, representada pelo Plano de Desenvolvimento 

Integrado Amapá Produtivo (2003 - 2010), que buscou fortalecer arranjos produtivos locais, 

mas ainda com a preocupação da sustentabilidade do desenvolvimento (NASCIMENTO, 

2014, p. 59). A principal política territorial decorrente deste plano foi a criação da Floresta 

Estadual do Amapá (Flota), que representou a preocupação do Governo do Estado com a 

preservação ambiental, mas com uma tendência à abertura para o grande capital, já que a 

Flota permitiria o desenvolvimento da indústria madeireira. 

Em resumo, os grandes projetos de desenvolvimento, a construção de rodovias, a 

criação de unidades de conservação, a homologação de terras indígenas, a criação do território 

federal e do estado do Amapá, entre outros, acabaram por representaram os mecanismos do 

Estado para garantir o controle territorial do Amapá, conforme sintetizado no Quadro 7. 
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Quadro 7: Principais ações de controle territorial do Estado no Amapá 
Ação Ano 

Colônia Militar Pedro II 1840 

Colônia Agrícola de Clevelândia do Norte 1922 

Missão de demarcação de limites 1927 

Colônia Militar de Clevelândia do Norte 1940 

Território Federal do Amapá 1943 

Município de Oiapoque 1945 

Mineração de manganês 1947 

Projeto Jari 1967 

Rodovia BR-156 1945-1985 

Rodovia BR-210 1970 

Parque Nacional do Cabo Orange 1980 

Reserva Biológica do Lago Piratuba 1980 

Estação Ecológica Maracá-Jipioca 1981 

Estação Ecológica do Jari 1982 

Terra Indígena Juminã 1982 

Estado do Amapá 1988 

Floresta Nacional do Amapá 1989 

Reserva Extrativista do Rio Cajari 1990 

Terra Indígena Uaçá 1991 

Terra Indígena Galibi 1992 

Terra Indígena Waiãpi 1996 

Parque Indígena de Tumucumaque 1997 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio 

Iratapuru (Estadual) 

1997 

Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque 2002 

Floresta Estadual do Amapá 2006 

Fonte: Almeida e Rauber (2017); Chelala (2008); Drummond e Pereira (2007); Huertas (2009); ICMBio (2018); 

Instituto Socioambiental (2018); Lins (1994); Romani (2011); Silva (2013); Tostes e Ferreira (2016). 

Organização e elaboração: Margarit, 2017. 

  

Estes instrumentos revelam a estratégia de garantia de soberania sobre um território de 

grande relevância geopolítica, mas descontínuo e isolado do ordenamento espacial da Região 

Centro-Sul. Portanto, a institucionalização do território no Amapá garantiu a soberania 

territorial, mas não proporcionou o reordenamento territorial segundo a lógica do capitalismo 

global. Tais iniciativas vieram apenas a reforçar a concepção de controle territorial do Estado 

e impedir novos conflitos em decorrência da contestação fronteiriça. 

O contexto de institucionalização do território no Amapá representa a concepção 

clássica de território estatal. Este se apresenta no Amapá como símbolo de controle, 

demarcação de fronteira, poder e estratégia geopolítica. As ações de controle territorial do 

Estado no Amapá representaram a necessidade de aparelhar o território, por meio das 

instituições, para garantir maior presença e controle e, assim, consolidar sua soberania. 
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2.4. AS DUAS LÓGICAS DE ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

 

 Na contramão da lógica estatal no ordenamento do espaço está a lógica dos povos 

tradicionais, que constroem suas territorialidades a partir de seus modos de vida. A construção 

do território estatal no Amapá buscou legitimar a soberania do Estado brasileiro nestas terras, 

mas, com isso, impôs uma ideia de homogeneidade ao território que nunca se materializou. O 

Amapá continua sendo um ente federativo do Brasil, mas apresenta particularidades e 

diversidades socioespaciais que a ação do Estado não eliminou. Permanecem em simbiose 

duas lógicas de organização do espaço que representam, em sua essência, duas 

temporalidades distintas. Por isso, vale a pena citar o que Carlos Walter Porto-Gonçalves 

afirma sobre a expressão dessas diferentes temporalidades no espaço geográfico: 

 

Estamos diante, pois, de conflitos entre temporalidades distintas. Como o tempo não 

é algo abstrato mas, ao contrário, se concretiza nos diversos tempos da matéria, é no 

espaço que esses conflitos de temporalidades se dão. Enfim, territorialidades em 

tensão. Na verdade, dizer que o tempo não é algo abstrato já significa um 

posicionamento diante das temporalidades em tensão no mundo contemporâneo, na 

medida em que o tempo do capital se quer um tempo de relógio e, assim, um tempo 

abstrato e indiferente à materialidade nas suas diferentes qualidades (espaço-

temporais) (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 298). 

 

 As relações espaço-temporais no Amapá estão se materializando em uma dicotomia 

entre povos tradicionais e empreendimentos capitalistas, que se traduz por elementos 

simbólicos da construção da territorialidade de cada um desses grupos. O tradicional é o 

resultado da construção histórico-geográfica da sociedade amapaense, que tem os rios como 

elemento simbólico central na construção de suas territorialidades. Já o moderno, 

representado pelos empreendimentos capitalistas, possuem as redes técnicas como elemento 

simbólico central de afirmação territorial, ensejando seus arranjos territoriais por meio delas. 

 Os rios foram a única forma de circulação na Amazônia até a primeira metade do 

século XX. Foi fundamentalmente por meio dos rios que os povos da Amazônia construíram, 

por vários séculos
33

, suas relações socioespaciais, resultando em uma ampla diversidade 

cultural, que tem os rios como centralidade. O processo de colonização da Amazônia, a partir 

do século XVI, apesar de sobrepujar o modo de vida de diversos povos indígenas, não 

extinguiu a relação socialmente construída entre os povos e os rios, mas apenas recriou-as sob 

novos arranjos sociais e políticos. Neste contexto, a Amazônia atravessou quase quatro 

                                                     
33

 A arqueologia concebe que as primeiras ocupações humanas na Amazônia brasileira ocorreram há mais de 

10.000 anos. O sítio arqueológico mais antigo e melhor datado da Amazônia está no município de Monte Alegre, 

no estado do Pará (MIRANDA, 2007, p. 56), mas há registros de ocupação humana na Amazônia colombiana de 

mais de 17 mil anos (PORTO-GONÇALVES, 2017, p. 11). 
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séculos de dominância colonial, onde a dinâmica econômica foi constituída ao longo dos rios 

e de acordo com eles. 

A culminância da integração da Amazônia à economia-mundo se deu na segunda 

metade do século XIX, quando a atividade de produção de borracha, a partir da extração do 

látex das seringueiras, se tornou pujante. A dinâmica econômica da produção de borracha 

constituiu as bases da rede urbana contemporânea da Amazônia, estabelecendo Belém e 

Manaus como metrópoles regionais e diversas cidades e comunidades, ao longo dos rios com 

a capilaridade necessária à dinâmica socioespacial peculiar da região. Neste período os rios se 

mantiveram como base da circulação na Amazônia e foi ao longo deles que se concentrou a 

população urbana e rural da região. 

Na segunda metade do século XX a hegemonia dos rios na Amazônia começa a ser 

quebrada com a construção de rodovias e o desenvolvimento do setor aeronáutico. Entretanto, 

ainda assim, não houve a substituição completa dos rios da Amazônia como forma de 

circulação. O traçado das rodovias não concorreu por completo com os rios, a precariedade na 

conservação das rodovias, sendo muitas delas sem pavimento asfáltico, não permitiu a plena 

fluidez, e o alto custo do transporte rodoviário despontou como desvantagem perante os rios. 

Tais fatores proporcionaram a continuidade da navegação na Amazônia como principal 

componente na circulação de pessoas e mercadorias da região. Entretanto, houve um processo 

de ressignificação da navegação, já que esta forma de circulação vem sendo apropriada como 

estratégia logística de baixo custo pelo capitalismo, principalmente para a exportação de 

grãos
34

.  

Apesar da permanência da navegação nos rios da Amazônia, com sua ressignificação 

diante das novas demandas de logística do capitalismo mundial, as rodovias passaram a 

constituir uma nova forma de organização do espaço amazônico. Com a criação da nova 

lógica de circulação na Amazônia, por meio das rodovias, passam a coexistir dois padrões de 

organização do espaço amazônico, conforme classifica Carlos Walter Porto-Gonçalves: 

 

É possível identificarmos dois padrões de organização do espaço amazônico, 

contraditórios entre si, e que estão subjacentes às diferentes paisagens atuais da 

região: o padrão de organização do espaço rio-várzea-floresta e o padrão de 

organização do espaço estrada-terra firme-subsolo. Cada um desses padrões foi 

sendo criado ao longo da formação sociogeográfica do mundo moderno e 

contemporâneo e é a materialização, na Amazônia, dos conflitos de interesses entre 

diferentes segmentos e classes sociais que, estando ou não localizadas na região, 

imprimiram suas marcas (grafias) a esta terra (geo), geografando-a (PORTO-

GONÇALVES, 2008, p. 79, grifo do autor). 
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 Sobre este assunto foi realizado um trabalho sobre A ressignificação da navegação no Baixo Amazonas a 

partir da integração ao circuito produtivo do agronegócio (MARGARIT, 2018). 
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 A existência de dois padrões contraditórios de organização do espaço amazônico 

evidencia duas lógicas de circulação, modos de vida e formas de uso e ocupação da terra. 

Enquanto na interação rio-várzea-floresta predominam os povos tradicionais e sua relação 

com a terra enquanto instrumento de manutenção e reprodução de seus modos de vida, na 

interação estrada-terra firme-subsolo predominam as relações de mercantilização dos bens 

naturais e reprodução do capital. Esta dicotomia entre diferentes padrões de organização do 

espaço na Amazônia e suas respectivas formas de uso e ocupação do solo é a origem de 

grande parte dos conflitos socioespaciais da região. Portanto, a concepção da existência destes 

dois padrões de organização do espaço amazônico é fundamental para a compreensão dos 

conflitos decorrentes do reordenamento territorial no Amapá. Pois o processo de 

desenvolvimento do capitalismo, a partir das grandes obras de infraestrutura, consolida e 

torna pujante o padrão de organização estrada-terra firme-subsolo no Amapá, potencializando 

os conflitos decorrentes da coexistência desses dois padrões de organização do espaço. 

 Entretanto, antes de adentrar com maior intensidade no processo de reordenamento 

territorial provocado pelo desenvolvimento do capitalismo no Amapá, se faz necessário 

compreender melhor a dinâmica de organização do espaço ditada pela lógica dos rios. No 

Amapá, assim como em toda a Amazônia, os rios foram as vias de circulação dominantes até 

a primeira metade do século XX. Cabe apenas a ressalva de que no Amapá, a navegação 

costeira complementava os rios como vias de circulação. Desta forma, sua extensa hidrografia 

permitiu a difusão de inúmeras comunidades em seu território. 

 Em 1954, o geógrafo Antônio Teixeira Guerra realizou um amplo estudo do recém-

criado Território Federal do Amapá e constatou a singularidade da organização do espaço no 

Amapá em meados do século XX. O autor destaca o papel dos rios na circulação e a 

distribuição da população ao longo deles, identificando a forma de ocupação de suas margens 

e as características das atividades comerciais: 

 

Resumindo podemos dizer que a distribuição da população se faz ao longo dos rios 

constituindo um habitat “disperso longitudinal”, ocupando pequenas “clareiras 

marginais”. Pode-se ainda denominar êste tipo de habitat como de “clareiras 

marginais” ao longo dos rios, igarapés, furos, etc. Êste tipo de habitat está ligado à 

circulação pelas vias fluviais e também à atividade econômica, geralmente de 

instalações provisórias. No estudo dêsse tipo de habitat merecem referências mais 

minuciosas a função e a localização dos chamados “barracões” ou “casas de 

comércio”. A sua função é abastecer os caboclos em todos os gêneros, desde os 

alimentos até os artigos de luxo. As transações do comércio são feitas geralmente à 

base de troca (GUERRA, 1954, p. 199). 
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O geógrafo Antônio Teixeira Guerra, a partir de dados do recenseamento de 1950, 

demonstra a configuração espacial dominante no Amapá até a primeira metade do século XX, 

com as cidades, distritos e povoados situados ao longo dos rios, forma de circulação 

predominante até então, conforme representado no Mapa 17: 

 

Mapa 17: Território Federal do Amapá: distribuição espacial da população (1950) 

 
 

A configuração espacial do Amapá de meados do século XX balizou a atual 

configuração do espaço. Atualmente, a maioria das cidades do Amapá estão localizadas junto 

a rios e tem sua origem em comunidades tradicionais cuja a relação com o rio foi 

fundamental
35

. Cidades como Amapá, Pracuúba, Ferreira Gomes, Itaubal, Cutias e Mazagão 

ainda possuem a pesca como uma de suas principais atividades econômicas, e as outras a 

apresentam como atividade secundária, revelando, inclusive, um forte componente de 

atividades econômicas relacionado aos rios. 

O cenário de predominância do padrão de organização do espaço rio-várzea-floresta 

no Amapá não se alterou significativamente na segunda metade do século XX. Com a 

                                                     
35

 A única exceção é a cidade de Serra do Navio, que se originou da vila operária da Icomi, que realizava 

mineração de manganês na segunda metade do século XX. Todas as outras têm início em pequenos núcleos 

ribeirinhos e algumas crescem rapidamente devido a grandes projetos de desenvolvimento, como Santana, Pedra 

Branca do Amapari, Vitória do Jari e Laranjal do Jari. 
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construção de rodovias no Amapá, o modal rodoviário passou a ser predominante na 

circulação interna, mas por não serem pavimentadas, não permitiram a fluidez necessária ao 

desenvolvimento do capitalismo. Com isso, as rodovias acabaram por integrar, em sua 

maioria, as mesmas cidades, distritos e povoados já existentes às margens dos rios, mas se 

tornaram também elementos de concorrência no processo de ordenamento territorial do 

Amapá, promovendo a ocupação das terras no entorno. Este fenômeno pode ser 

compreendido a partir do Mapa 18, que apresenta a configuração contemporânea do espaço 

no Amapá, a partir da distribuição espacial da população e sua relação com a infraestrutura 

rodoviária existente. 

 

Mapa 18: Distribuição espacial da população (2010) 

 
 

A configuração espacial contemporânea do Amapá é fruto da orientação da dinâmica 

de circulação de pessoas e mercadorias em longas distâncias dentro do estado para as 

rodovias, pois apesar da precariedade da infraestrutura rodoviária, este modal passou a ser 

uma opção mais eficiente. Segundo Guerra (1954), o transporte hidroviário no Amapá, no 

início da segunda metade do século XX, era irregular e enfrentava dificuldades relacionadas 

às marés, pororocas, baixios e ventos, principalmente na costa do Amapá, tornando as viagens 

extremamente demoradas, custosas e perigosas. Segundo este mesmo autor, a viagem fluvio-



200 

 

marítima entre Oiapoque e Macapá, por exemplo, durava entre 3 a 4 dias, percorrendo 720 

quilômetros. Com a construção da rodovia BR-156 a viagem passa a ser feita em apenas um 

dia, percorrendo cerca de 570 quilômetros.  

Portanto, devido às características da rede hidrográfica e a construção das rodovias, na 

segunda metade do século XX, houve, praticamente, a extinção do transporte hidroviário 

interno de longa distancia no estado do Amapá. Entretanto, a navegação manteve-se 

fundamental em comunidades ribeirinhas que não possuem acesso rodoviário. A supremacia 

dos rios no Amapá ainda se expressa de forma contundente na circulação de mercadorias e 

pessoas para comunidades ribeirinhas ao longo do rio Amazonas. As estradas são para estas 

comunidades elementos complementares na circulação, pois o rio permanece como 

centralidade no transporte. 

Como exemplo da dualidade e complementaridade entre rodovias e rios no Amapá 

vale citar a comunidade de Anauerapucu, que se configura como um projeto de assentamento 

agroextrativista e distrito do município de Santana. Em Anauerapucu as casas situam-se à 

beira do rio, que é a única via de circulação para grande parte de seus habitantes. No entanto, 

a rodovia AP-010 passa perpendicularmente ao rio, o que permite que neste ponto haja a 

conexão rodoviária, que se apresenta mais conveniente para o transporte até a sede do 

município ou até a capital do estado. Desta forma, a rodovia é a principal via de circulação de 

média e longa distancia, mas o rio ainda exerce centralidade na circulação em escala local 

(Fotografia 30). 

 

 
Fotografia 30: Comunidade do Anauerapucu 

Autor: Margarit, 2018. 

 



201 

 

 Há também diversas comunidades nas ilhas do rio Amazonas, muitas delas 

pertencentes ao estado do Pará, mas que estão mais próximas à capital do Amapá do que à 

capital do Pará e, por isso, desempenham intenso fluxo de mercadorias e pessoas com as 

cidades de Macapá e Santana. Neste caso, o rio é a única via de circulação disponível e 

fundamental para o modo de vida destas comunidades. A integração das comunidades das 

ilhas do rio Amazonas com as cidades de Macapá e Santana ocorre por meio de diversos 

pontos de apoio para as embarcações ao longo da orla e igarapés destas cidades. Um destes 

principais locais de apoio é o Igarapé da Fortaleza (Fotografia 31), na divisa dos municípios 

de Macapá e Santana, onde há pequenos portos, estabelecimentos comerciais, abastecimento 

de combustível, entre outros serviços.  

 

 
Fotografia 31: Igarapé da Fortaleza 

Autor: Margarit, 2018. 

 

Com relação ao transporte de cargas e passageiros em escala interestadual no Amapá, 

o transporte aeroviário representa uma modalidade de grande importância, mas não conseguiu 

eliminar a modalidade hidroviária para este tipo de escala. A ausência de rodovias para outros 

estados
36

 permitiu que o transporte hidroviário interestadual permanecesse como majoritário 

no transporte de cargas e ainda com grande volume de passageiros. 

Em síntese, houve a majoração do transporte rodoviário intermunicipal no Amapá, 

mas há a permanência da centralidade do transporte hidroviário em escala interestadual e 

local. A nova dinâmica de circulação de pessoas e mercadorias estabelecida com a construção 
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 A única conexão rodoviária interestadual viável se dá por meio da curta travessia de balsa da Cidade de 

Laranjal do Jari, no Amapá, para o Município de Almeirim, no Pará, onde, no entanto, a circulação fica restrita a 

este município, sem conexão rodoviária com o restante do Estado do Pará. 
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de rodovias no Amapá demonstra uma relação de complementariedade entre os modais 

rodoviário e hidroviário. As rodovias passaram a ser responsáveis pela maior parte da 

circulação interna, enquanto o transporte hidroviário se apresenta como principal alternativa 

no transporte interestadual e para a integração de pequenas comunidades ribeirinhas. 

A permanência da modalidade de transporte hidroviário no Amapá faz com haja um 

fluxo constante e extremamente dinâmico no sistema de portos do estado. Na orla do 

município de Santana, junto à sede municipal, concentram-se diversos portos públicos e 

privados, que atendem à demanda dos fluxos de transporte de cargas e passageiros em 

embarcações de pequeno e médio porte. Já as embarcações de grande porte, que realizam o 

transporte de cargas para portos no Brasil e em outros países, são atendidas pelo Porto 

Organizado da Companhia Docas de Santana (CDSA). 

Segundo Viana (2016), a orla do Município de Santana, às margens do Rio Amazonas, 

possui aspetos físicos que permitem a atracação de embarcações de grande calado, o que 

propiciou a instalação das atividades portuárias do estado do Amapá neste município. As 

atividades portuárias em Santana são responsáveis pelo principal fluxo de entrada e saída de 

mercadorias e pessoas do estado do Amapá para outros estados, conforme sintetizado no 

Quadro 8, que apresenta os principais portos localizados no Município de Santana, o que é 

movimentado nestes portos, a escala geográfica de seus fluxos e os destinos atendidos pelas 

embarcações: 

 
Quadro 8: Principais portos de Santana e seus fluxos 

Porto Movimentação Escala Destinos 

Porto Organizado 

da Companhia 

Docas de Santana 

(CDSA) 

Cargas em navios 

de grande porte 

Nacional 

Belém (PA), Fortaleza (CE), Itaqui / São Luís (MA), 

Manaus (AM), Salvador (BA), Santarém (PA), 

Santos (SP), Suape / Recife (PE) e Vitória (ES). 

Internacional 

África do Sul, Alemanha, China, Estados Unidos, 

Guiana Francesa, Índia, Israel, Marrocos, México, 

Panamá, Polônia, Rússia, Suécia, Suriname, Trinidad 

e Tobago, Turquia e Ucrânia. 

Portos privativos 

do Distrito 

Industrial 

Cargas em 

caminhões por 

meio de balsas e 

empurradores 

Interestadual Belém (PA) 

Portos públicos e 

privados da Orla 

Central 

Cargas e 

passageiros em 

embarcações de 

pequeno porte 

Local  
Comunidades ribeirinhas do Amapá e Pará 

próximas
37

. 

Cargas e 

passageiros em 
Regional 

Almeirim (PA), Altamira (PA), Arquipélago do 

Bailique (AP), Belém (PA), Breves (PA), Gurupá 

                                                     
37

 Muitas embarcações provenientes destas comunidades utilizam também o Igarapé da Fortaleza, na divisa dos 

municípios de Santana e Macapá, e o Igarapé das Mulheres, na área central de Macapá, além de vários outros 

pontos menos expressivos espalhados pela orla destes dois municípios, para o embarque e desembarque de 

passageiros e cargas. 



203 

 

embarcações de 

médio porte 

(PA), Laranjal do Jari (AP), Monte Alegre (PA), 

Portel (PA), Porto de Moz (PA), Prainha (PA), 

Santarém (PA), Senador José Porfírio (PA) e Vitória 

do Xingu (PA). 

Fonte: Viana (2016).  

Organização e elaboração: Margarit, 2018. 

 

O Porto Organizado da CDSA (Fotografia 32Erro! Fonte de referência não 

encontrada.) foi inaugurado em 1982, com o objetivo inicial de atender o transporte fluvial 

regional, mas, por sua localização estratégica, tornou-se um importante porto para importação 

e exportação de mercadorias. O porto possui calado de 11,50 metros, dois cais, um armazém 

geral, um galpão, um pátio, dois terminais de uso privado e quatro operadores portuários, 

movimentando, predominantemente, cromita, manganês, madeira, cavaco de eucalipto e 

pinus, biomassa, minério de ferro, cimento, soja, combustíveis, arroz e trigo (CDSA, 2017). 

 

 
Fotografia 32: Porto Organizado da CDSA 

Autor: Margarit, 2018. 

 

No Distrito Industrial do Município de Santana há diversos portos privativos que são 

utilizados para o transporte de caminhões, que movimentam cargas dentro do estado do 

Amapá. As empresas que prestam estes serviços são responsáveis pelo transporte dos 

caminhões entre a Cidade de Belém, no Pará, e a Cidade de Santana, no Amapá, 

estabelecendo a conexão hidroviária complementar para o transporte rodoviário. Estes 

caminhões transportam, essencialmente, mercadorias para o abastecimento do mercado 

interno do Amapá, como alimentos, eletrônicos, eletrodomésticos, móveis, entre outros. As 

principais empresas que atuam neste seguimento são a Transportes Bertolini, Silnave 

Navegação, Grupo Unirios e NorteLog. A movimentação das cargas é feita em pátios junto ao 
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Rio Matapi, para o embarque e desembarque dos baús dos caminhões
38

 nas balsas, conforme 

demonstrado na Fotografia 33, que mostra o terminal da empresa NorteLog, com duas balsas 

no processo de embarque/desembarque no pátio da empresa. 

 

 
Fotografia 33: Terminal da Empresa NorteLog em Santana 

Autor: Margarit, 2018. 

 

 Já nos portos públicos e privados da orla central da Cidade de Santana é realizado o 

embarque e desembarque de passageiros e cargas em embarcações que realizam o transporte 

local e regional. Para tanto, há pequenas canoas
39

, que transportam até uma dezena de 

passageiros a curtas distancias, e embarcações maiores
40

, que transportam centenas de pessoas 

e toneladas de carga para cidades da região. 

A Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta um mosaico com as 

mbarcações da zona portuária de Santana. Cabe destacar as diferentes características dessa 

dinâmica portuária: O aspecto geral da orla de Santana com as diversas embarcações 

(Fotografia 34); O porto das “catraias”, que realizam o transporte de passageiros em curta 

distancia, essencialmente para a Ilha de Santana (Fotografia 35Erro! Fonte de referência 

não encontrada.); Pequenas embarcações trazendo açaí de comunidades próximas para a 
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 Geralmente os caminhões seguem apenas com seus baús, sem o cavalo (parte motorizada / cabine-motor do 

caminhão) para economizar espaço e reduzir o peso das embarcações, entretanto, há caminhões que são 

transportados completos, de acordo com a necessidade do cliente, que faz a cotação nas empresas.  
39

 Há uma grande variedade deste tipo de embarcação, que podem ser de madeira ou alumínio, com cobertura ou 

não, com motor de popa ou centro, entre outros detalhes que às diferem e às fazem receber nomes diferentes: 

canoas de alumínio, com motor de popa, sendo cobertas ou não, são conhecidas como “catraias” ou “voadeiras”, 

canoas de madeira com motor de popa ou centro, cobertas ou não, são conhecidas apenas como “catraias”, já as 

canoas de madeira sem cobertura, com motor de popa em eixo, são conhecidas como “rabetas”, há ainda as 

embarcações de madeira um pouco maior que as canoas, cobertas e fechadas parcialmente nas laterais, com 

motor de centro, que são denominadas, em sua maioria, simplesmente como “barcos”. 
40

 Estas embarcações quando feitas de madeira recebem o nome de “barco”, quando feitas de aço recebem o 

nome de “navio” e quando estes últimos possuem a estrutura do casco para receber veículos no seu convés 

principal, e passageiros no convés superior, recebem o nome de “ferry boat”, já os que transportam apenas 

veículos são denominados de “balsas”. 
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comercialização na cidade (Fotografia 36); E uma embarcação grande, para longas viagens, 

ao lado de uma pequena, para viagens curtas (Fotografia 37). 

 

 
Fotografia 34: Visão geral da orla de Santana 

Autor: Margarit, 2018. 

 

 
Fotografia 35: Porto das catraias 

Autor: Margarit, 2018. 

 

 
Fotografia 36: Pequenas embarcações desembarcando 

mercadorias 
Autor: Margarit, 2018. 

 
Fotografia 37: Embarcações de diferentes dimensões 

Autor: Margarit, 2018. 

 

 

Nas embarcações menores os passageiros costumam a viajar sentados, para 

comunidades próximas, em viagens que duram minutos ou, no máximo, poucas horas. Já as 

embarcações maiores possuem banheiros, cozinha e lanchonete, os passageiros podem viajar 

em redes ou em camas nos “camarotes”
41

. As embarcações maiores fazem viagens para 

cidades da região, que podem durar até dois dias. 

O mosaico de imagens apresentado a seguir mostra alguns aspectos da navegação de 

longa distancia no Amapá: O porto, embarcações e o fluxo de mercadorias e pessoas 

                                                     
41

 O termo “camarote” é utilizado para designar pequenos quartos existentes nestas embarcações, que permitem 

que o passageiro durma em camas. O valor pago para viajar nestes camarotes varia entre 5 a 7 vezes o valor pago 

para viajar nas redes, mas alguns camarotes comportam até 3 passageiros e há embarcações mais novas em que 

estes camarotes possuem banheiro e ar condicionado. 
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(Fotografia 38); Embarcação do tipo “ferry boat”, que permite maior volume de carga e 

veículos transportados, e lancha, que transporta um número mais limitado de passageiros em 

poltronas, com maior rapidez (Fotografia 39); Bar e lanchonete de uma embarcação 

(Fotografia 40); Passageiros viajando em redes (Fotografia 41); Convés principal com cargas 

variadas (Fotografia 42); Relações comerciais e/ou embarque e desembarque de cargas e 

passageiros durante a viagem com embarcações pequenas de comunidades situadas no trajeto 

(Fotografia 43). 
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Fotografia 38: Aspecto geral do fluxo no porto 

Autor: Margarit, 2017. 

 

 
Fotografia 39: Ferry boat e lancha 

Autor: Margarit, 2017. 

 

 
Fotografia 40: Bar e lanchonete de uma embarcação 

Autor: Margarit, 2017. 

 

 
Fotografia 41: Passageiros acomodados em redes 

Autor: Margarit, 2017. 

 

 
Fotografia 42: Convés principal de embarcação 

Autor: Margarit, 2017. 

 
Fotografia 43: Relações entre embarcações durante 

viagem 

Autor: Margarit, 2017. 

 

A permanência da navegação na centralidade da circulação de pessoas e mercadorias 

entre o Amapá e outros estados é elemento representativo da característica insular do território 

amapaense. As cidades do Amapá estão integradas por rodovias, mas o estado permanece sem 
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ligação rodoviária com o restante do Brasil, estabelecendo uma característica diferenciada do 

território em relação a outras unidades da federação. Este fenômeno é representado por meio 

do Mapa 19, que apresenta as principais rotas de integração multimodal utilizadas no 

transporte de cargas e passageiros entre o Amapá e o Pará. 

 

Mapa 19: Rotas de integração multimodal rodovias-hidrovias entre o Amapá e o Pará 

 

 

Portanto, os rios são fator preponderante na lógica de organização do espaço no 

Amapá e, apesar de não serem mais as únicas vias de circulação, os rios mantém relevância 

significativa na economia do estado e são fundamentais para a manutenção do modo de vida 

dos povos tradicionais. O deslocamento da circulação dos rios para as rodovias, internamente, 

não esgotou os rios como elemento central na organização do espaço no Amapá e continua 

qualificando as expressões culturais e atividades econômicas da sociedade amapaense.  

 Diante da expressão dos rios para a organização espacial do Amapá, há uma relação 

simbólica dos rios para a população de suas cidades. Os rios são o cartão postal dos 

municípios, importantes atrações turísticas, espaços de lazer e elementos construtivos da 

identidade das pessoas e do lugar. Assim está o Rio Amazonas para os municípios de Macapá 

e Santana, o Rio Oiapoque para o Município de Oiapoque, o Rio Araguari para os municípios 
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de Ferreira Gomes, Porto Grande e Cutias, o Rio Jari para os municípios de Laranjal do Jari e 

Vitória do Jari, o Rio Calçoene para o Município de Calçoene, os rios Flexal e Amapá para o 

Município de Amapá, o Rio Piririm para o Município de Itaubal, o Rio Mazagão para o 

Município de Mazagão, o Rio Tartarugalzinho para o Município de Tartarugalzinho, o Rio 

Amapari para os municípios de Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio e os lagos para o 

Município de Pracuúba. O mesmo ocorre com distritos e comunidades em todo o Amapá, cuja 

relação com os rios é intrínseca a sua existência e denominação. 

 Se para o transporte entre as cidades do Amapá os rios não são mais tão significativos, 

diante das rodovias, em escala local sua função no transporte ainda é, muitas vezes, a única 

opção. São diversas as comunidades cujo acesso se dá unicamente pelos rios. Há ainda 

pessoas que moram nas cidades e distritos e usam os rios para chegar às terras onde estão 

localizadas as roças de mandioca, o açaí, a caça, a madeira, entre outros necessários a 

manutenção de seu modo de vida. Somam-se aos rios os lagos e igarapés, elementos 

fundamentais para a manutenção do modo de vida de diversos povos do Amapá. Portanto, 

rios, lagos e igarapés, em conjunto com suas várzeas, campos, florestas, alagados e mangues, 

compõem o padrão de organização do espaço rio-várzea-floresta no Amapá. Trata-se de uma 

relação sustentada pelo modo de vida de um povo, que se estabelece nos fundamentos de sua 

alimentação, bem estar e qualidade de vida. 

Portanto, conclui-se que o modo de vida do povo amapaense e sua relação com a terra 

se revela na forma de organização do espaço. A centralidade dos rios e igarapés e a relação 

simbólica e afetiva com a terra e seu valor para o trabalho e lazer são elementos essenciais na 

construção da compreensão sobre o modo de vida dos povos tradicionais do Amapá. Estes 

elementos tornam claro o padrão de organização do espaço rio-várzea-floresta como produto 

do modo de vida dos povos tradicionais e da constituição de suas relações terra-território. 

A relação do capitalismo com a terra, como instrumento de reprodução do capital, é 

antagônica à relação dos povos tradicionais com a terra, como instrumento de reprodução do 

modo de vida. Essa dualidade está no cerne dos dois padrões de organização do espaço: 

estrada-terra firme-subsolo e rio-várzea-floresta, respectivamente. Conforme analisado, o 

padrão de organização do espaço rio-várzea-floresta ainda é predominante no arranjo 

socioespacial contemporâneo do Amapá. A conflitualidade entre este e o novo padrão de 

organização do espaço estrada-terra firme-subsolo só começa a se estabelecer com intensidade 

a partir das grandes obras de infraestrutura do Pac. 
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CAPITULO 3: A APROPRIAÇÃO CAPITALISTA DOS BENS 

NATURAIS DO AMAPÁ 

 

 

O processo de institucionalização do território no Amapá representou a implantação 

gradativa da lógica territorial capitalista, gerando a coexistência de duas lógicas de 

organização do espaço e duas formas de expressão da relação terra-território contraditórias e 

conflitantes. As grandes obras de infraestrutura no Amapá, executadas no âmbito do Pac, 

permitiram a fluidez necessária ao desenvolvimento do capitalismo. Consequentemente, o 

Amapá passou a se integrar aos circuitos produtivos, recebendo empresas e produtores 

interessados no potencial logístico-localizacional e bens naturais do estado. Esta nova 

dinâmica potencializou o processo de apropriação capitalista dos bens naturais do Amapá.  

O processo de apropriação capitalista dos bens naturais do Amapá resulta no 

reordenamento territorial do estado, de acordo com os interesses e a lógica de reprodução do 

capitalismo mundial. As rodovias passaram a ser o principal meio de penetração do 

capitalismo e as terras adjacentes a elas passaram a ser apropriadas para o agronegócio. Os 

principais rios passaram a ser controlados pelas usinas hidrelétricas. A mineração, a atividade 

madeireira e a pesca se desenvolveram com o aporte de grandes empresas destes setores, 

controlando estes recursos para a atividade industrial. Por fim, há ainda a expectativa pela 

instalação da indústria petrolífera, com atividades na costa do Amapá. Portanto, os bens 

naturais do Amapá passam a ser gradativamente controlados pelo grande capital, que os 

privatiza em benefício de um grupo hegemônico. 

O processo recente de integração territorial competitiva do Amapá proporcionado pelo 

Pac é resultante da divisão territorial nacional do trabalho. A centralidade das decisões e 

densidade técnica do Centro-Sul coloca o Amapá em condição periférica na reprodução das 

relações centro-periferia em escala nacional. Este cenário proporciona a tomada de decisões 

sobre o ordenamento territorial do Amapá por atores localizados em outras unidades da 

federação ou até outros países, que subjugam o processo de ordenamento territorial do Amapá 

aos seus interesses e aos interesses do mercado internacional. 
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Toda a lógica centro-periferia reproduzida dentro do sistema de ordenamento 

territorial do Amapá acaba por fundar a mesma lógica de reprodução do capital no espaço 

geográfico, criando e recriando as mesmas relações contraditórias, as condições de 

desigualdade social e os conflitos pela posse e uso da terra da fronteira capitalista. Neste 

contexto, os empreendimentos do grande capital representam a materialidade da organicidade 

da reprodução da lógica centro-periferia e as redes técnicas são os meios de expressão da 

espacialidade dessa nova lógica. 

Sobre o potencial logístico-localizacional do Amapá, a possibilidade de estabelecer 

relações comerciais entre Brasil e Guiana Francesa é um fator relevante, entretanto, há um 

grande potencial de integração da navegação entre o Rio Amazonas e os mercados 

consumidores no hemisfério norte, muito mais próximos do Amapá do que dos portos da 

Região Centro-Sul do Brasil. Soma-se ao potencial logístico-localizacional a disponibilidade 

de bens naturais, que podem ser apropriados pelo capitalismo mundial, como as terras, os 

minerais, o potencial hidrelétrico, os bens florestais, entre outros. 

 Compreender as nuances de como este processo ocorre é o objetivo principal deste 

capítulo, que é desenvolvido por meio da análise das estratégias e práticas dos atores 

hegemônicos no Amapá, dentro do contexto de efetivação das políticas territoriais. Espera-se, 

com isso, revelar a dinâmica e o contexto de integração do Amapá aos circuitos produtivos, 

seus atores e arenas de atuação. Diante disso, este capítulo se volta a evidenciar a apropriação 

dos bens naturais pelo capitalismo mundial. Para tanto, as informações foram fragmentadas 

por ramo de atividade: mineração, agronegócio, usinas hidrelétricas, indústria madeireira, 

indústria pesqueira e indústria petrolífera. Tal propositura foi necessária porque, apesar de 

guardar similitudes, cada ramo detém particularidades em seu processo de reprodução 

espacial, econômica e política. Desta forma, cada um será apresentado segundo sua dinâmica 

de instalação e expansão territorial, assim como os conflitos decorrentes destas. 

Neste capítulo o foco é identificar as transformações socioespaciais no Amapá 

decorrentes do modelo de desenvolvimento adotado pelo Estado. Para tanto, são identificadas 

as atividades responsáveis pelo processo de reordenamento territorial do Amapá, destacando a 

forma de atuação territorial de cada uma destas atividades no processo de apropriação dos 

bens naturais e as consequências para os povos tradicionais. Nesta fase, foram utilizados 

resultados de trabalhos de campo, dados secundários e entrevistas com representantes dos 

povos tradicionais, como parâmetro para compreender as transformações socioespaciais 

decorrentes da expansão dos circuitos produtivos no Amapá.  



212 

 

 

 

3.1. AS ESTRATÉGIAS E PRÁTICAS DOS ATORES HEGEMÔNICOS 

 

3.1.1. A territorialização do capital 

 

 A construção da infraestrutura logística prevista no Pac e nas obras do Governo do 

Estado do Amapá, que surgem como seus desdobramentos, estão consolidando as redes 

técnicas, que, por sua vez, agregam a competitividade territorial necessária ao 

desenvolvimento do capitalismo. Esta condição possibilitou a integração do Amapá aos 

circuitos produtivos do capitalismo global, que se materializa, gradativamente, por meio do 

aporte do grande capital em diversos empreendimentos. 

Neste novo estágio de desenvolvimento territorial do Amapá é indispensável demarcar 

o processo de territorialização do capital em curso.  Ariovaldo Umbelino de Oliveira 

compreende a existência dos mecanismos de territorialização do capital e monopolização do 

território, que revelam o processo contraditório de desenvolvimento do capitalismo no 

campo, conforme distingue: 

 

No primeiro mecanismo desse processo contraditório, ou seja, em que o capital se 

territorializa, ele varre do campo os trabalhadores, concentrando-os nas cidades, 

quer para serem trabalhadores da indústria, comércio ou serviços, quer para serem 

trabalhadores assalariados no campo (bóias-frias). Nesse caso o processo 

especificamente capitalista se instala, a reprodução ampliada do capital desenvolve-

se em sua plenitude. O capitalista/proprietário da terra embolsa simultaneamente o 

lucro da atividade industrial e da agrícola (cultura da cana, por exemplo) e a renda 

da terra gerada por esta atividade agrícola. A monocultura se implanta e 

defini/caracteriza o campo, transformando a terra num “mar” de cana, de soja, de 

laranja, de pastagem etc. 

Já no segundo mecanismo, quando o capital monopoliza o território, ele cria, recria, 

redefine relações de produção camponesa, portanto, familiar. Ele abre espaço para 

que a produção camponesa se desenvolva e com ela o campesinato como classe 

social. O campo continua povoado e a população rural pode até se expandir. Nesse 

caso, o desenvolvimento do trabalho no campo pode possibilitar, simultaneamente, a 

distribuição da riqueza na área rural e nas cidades, que nem sempre são grandes. 

Neste segundo caso ainda, o próprio capital cria as condições para que os 

camponeses produzam matérias-primas para as indústrias capitalistas ou mesmo 

viabilizem o consumo dos produtos industriais no campo (ração para a avicultura ou 

para a suinocultura). Esse processo revela que o capital sujeitou a renda da terra 

produzida pelos camponeses à sua lógica, ou seja, está-se diante da metamorfose da 

renda da terra em capital. O que o processo revela, portanto, é que estamos diante do 

processo de produção do capital, que nunca é produzido por relações 

especificamente capitalistas (OLIVEIRA, 2001, p. 106). 

 

 Cabe destacar que o mecanismo de territorialização do capital tem se apresentado 

como predominante no processo de desenvolvimento do capitalismo no campo do Amapá. 
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Esta afirmativa emana da análise dos empreendimentos do grande capital que tem se instalado 

no estado, envoltos em um processo de aquisição de terras para a produção em forma 

monocultura, altamente tecnificada e voltada para a exportação. Por isso, optou-se pela 

concentração do exame do processo de territorialização do capital como estratégia e prática 

territorial dos atores hegemônicos no Amapá. 

O processo de territorialização do capital no Amapá engendra o reordenamento 

territorial sob os auspícios do capitalismo mundial. No entanto, é indispensável ponderar que 

este reordenamento territorial não ocorre de forma generalizada, mas de forma seletiva sobre 

o cerrado amapaense. Sob o aspecto da seletividade espacial, os cerrados do Amapá, produto 

da atuação milenar dos povos tradicionais, tornaram-se o principal alvo de territorialização do 

capital, como área estratégica ao seu desenvolvimento. Esta seletividade espacial ocorre por 

questões relacionadas à viabilidade e competitividade das terras sob influencia do bioma 

cerrado, cuja legislação exige 35% de reserva legal, enquanto no bioma Amazônia é exigido 

80% de reserva legal (BRASIL, 2012). Somam-se a isso as características do relevo nas áreas 

de ocorrência de cerrado no Amapá, onde se encontram os terrenos menos acidentados e, 

portanto, mais propícios a mecanização, e a existência de rodovias pavimentadas nesta porção 

territorial. A territorialização do capital no cerrado amapaense foi viabilizada pela 

disponibilidade de redes técnicas, que atravessam grande parte das terras sob este tipo de 

bioma. Neste contexto, as rodovias – modal predominante no Amapá – passaram a tutelar as 

terras do cerrado sob o prisma do desenvolvimento capitalista. 

A territorialização do capital no cerrado amapaense encerra uma relação ideológica 

contraditória, pois é o cerrado, por excelência, o território ecologicamente construído pelos 

povos tradicionais, já que foi formado pela atuação milenar destes povos por meio do uso 

sistemático do fogo, conforme apontou Miranda (2007, p. 58). Há ainda a dificuldade dos 

povos tradicionais do cerrado amapaense em terem suas territorialidades reconhecidas, 

situação que evidencia a contradição entre diferentes formas de conceber a posse e o uso da 

terra, conforme descreve Liliane Rodrigues Soares, ao analisar a identidade quilombola e os 

conflitos territoriais no cerrado amapaense: 

 

O cerrado do Amapá historicamente é território de pequenas comunidades 

tradicionais extrativistas e áreas de comunidades quilombolas. Tais comunidades 

reivindicam há anos a regularização de suas áreas, tanto de forma individual, como 

de forma coletiva e apresentam diferentes concepções de vida e visões de mundo, 

podendo falar de temporalidades históricas diferentes quanto à chegada dos novos 

atores na referida região, estabelecendo-se “novas fronteiras” (SOARES, 2017, p. 

4). 
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Portanto, há a construção exógena das formas de apropriação do cerrado amapaense 

para fins de reprodução do capitalismo global. Neste processo, o cerrado amapaense não é 

considerado como produto social dos povos tradicionais do Amapá, mas apenas como uma 

zona potencial para o desenvolvimento capitalista, ou seja, recurso para a reprodução do 

capital. Trata-se da redução à simples mercantilização da terra como recurso natural 

disponível para exploração e acumulação capitalista, subjugando qualquer territorialidade dos 

povos tradicionais. 

O Mapa 20 apresenta o macrozoneamento do estado do Amapá, realizado pelo Iepa. 

Por meio dele é possível compreender a relação entre as redes técnicas e o bioma cerrado na 

política de ordenamento territorial do Amapá. A dinâmica de territorialização do capitalismo 

no campo amapaense segue a vertente do aproveitamento da competitividade territorial das 

terras do cerrado amapaense, diante das redes técnicas consolidadas pelo Estado.  

 

Mapa 20: Macrozoneamento do estado do Amapá 

 
 

Nesse contexto de seletividade espacial, em que o cerrado amapaense torna-se alvo do 

desenvolvimento capitalista, os povos tradicionais que exercem a posse e uso das terras do 

cerrado passam a sofrer com um processo de especulação fundiária, que se desdobra em 

conflitos pela posse e uso das terras. Já as florestas, mangues, e áreas alagáveis não 
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constituem áreas de grande interesse ao capital, permitindo relativa liberdade na reprodução 

do modo de vida dos povos tradicionais nestas terras. Sobre essa dinâmica cabe lembrar a 

observação de Milton Santos:  

 

No mundo da globalização, o espaço geográfico ganha novos contornos, novas 

características, novas definições. E, também, uma nova importância, porque a 

eficácia das ações está estreitamente relacionada com a sua localização. Os atores 

mais poderosos se reservam os melhores pedaços do território e deixam o resto para 

os outros. (SANTOS, 2010, p. 79). 

 

Desta forma, Milton Santos destaca o processo de fragmentação do território, que 

impõe uma lógica exógena de organização do espaço geográfico, refuncionalizando-o e 

redefinindo-o de acordo com a necessidade dos atores hegemônicos (SANTOS, 2010, p. 81). 

Para tanto, o público e o privado trabalham em parceria, unindo política e técnica no conjunto 

de ações necessárias para garantir a maior fluidez na reprodução do capital e, 

consequentemente, competitividade, que representa o diferencial no mercado global, por 

conseguinte, a maximização dos lucros. 

A construção e pavimentação asfáltica das rodovias representa o desmonte do modo 

tradicional de circulação. A relação entre a circulação pelos rios, lógica dos povos 

tradicionais, racional para o modo de vida destes povos, e a necessidade das rodovias para a 

racionalidade da reprodução do capitalismo, se coloca como conflitiva. Os rios são elementos 

constitutivos do modo de vida dos povos tradicionais, da circulação necessária à realização de 

suas atividades econômicas, em uma lógica lenta da necessidade momentânea, da alimentação 

e do bem estar. Já as rodovias assumem o caráter de indutoras do processo de 

desenvolvimento do capitalismo, essencialmente em terra firme, nos cerrados do Amapá, 

dentro de uma lógica de fluidez e rapidez necessárias à acumulação capitalista. São as 

rodovias que captam o tecido territorial necessário à expansão dos circuitos produtivos e 

permitem a territorialização do capital. 

Sobre as redes técnicas consolidadas com o Pac e a expansão dos circuitos produtivos 

no Amapá é fundamental estabelecer um último parâmetro conceitual que desponta como 

necessário nessa etapa do desenrolar deste texto. Cabe levantar a associação feita entre os 

conceitos de território e rede por Marcelo Lopes de Souza (2013) e Rogério Haesbaert 

(2009b). Estes autores propõem o uso do conceito híbrido território-rede ou território em rede 

para explicar a relação de contiguidade de territórios descontínuos. 

A característica insular do Amapá não permitiu a contiguidade do ordenamento 

territorial da fronteira capitalista na forma clássica como se deu em grande parte da 
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Amazônia, ou seja, por extensão e conectividade das rodovias da região Centro-Sul. A 

contiguidade territorial do capitalismo se estendeu no Amapá por meio da atuação das redes, 

que conectou o território descontínuo aos circuitos produtivos do capitalismo global. Nesse 

contexto, o binômio território-rede se apresenta como conceito que melhor exprimi a 

característica do processo de ordenamento territorial impresso pela expansão dos circuitos 

produtivos no Amapá. 

Em síntese, é possível depreender que a territorialização do capital no Amapá é um 

processo que reúne porções territoriais desconexas espacialmente do desenrolar contíguo da 

fronteira capitalista, por meio de redes capazes de anexar territórios de caráter insular aos 

circuitos espaciais da produção capitalista mundial. Esta dinâmica só se tornou possível 

devido ao desenvolvimento das redes técnicas, que permitiram conectar territórios 

descontínuos sob uma mesma lógica. Forma-se, assim, um território-rede do capitalismo 

mundial, que tece estratégias de aproveitamento do potencial logístico-localizacional e bens 

naturais do Amapá por meio das redes técnicas disponíveis. 

Diante deste novo cenário, o agronegócio, a mineração, a indústria madeireira e a 

indústria pesqueira de outras unidades da federação, e até de outros países, encontraram 

oportunidades de estender seus negócios no Amapá. Empreendimentos ligados a estes setores 

estão buscando aproveitar a infraestrutura existente, frente ao potencial logístico-

localizacional e à disponibilidade dos bens naturais do Amapá, para expandir negócios. Para 

tanto, as empresas tecem estratégias de territorialização e utilizam as instituições e 

mecanismos do Estado para dar suporte às suas atividades. 

No caso do agronegócio, a possibilidade de utilizar o potencial logístico-localizacional 

do Amapá como estratégia se concretizou com o arrendamento e reestruturação do Porto de 

Santana. A primeira empresa a eleger o Amapá como estratégia de transbordo de grãos para 

exportação foi a Cianport, empresa brasileira constituída pela sociedade das empresas Fiagril 

e Agrosoja, ambas do estado de Mato Grosso, que iniciou a construção de um terminal 

graneleiro em espaço arrendado no Porto de Santana, em 2012. 

Com a criação de condições para a exportação dos grãos no Amapá, agricultores de 

outros estados resolveram aproveitar o potencial logístico-localizacional e a disponibilidade 

de terras para a produção de grãos. A partir da instalação do terminal graneleiro, em 2012, 

começaram a chegar produtores de grãos de outros estados, principalmente da Região Centro-
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Sul, no estado do Amapá, que adquiriram terras e iniciaram o plantio de grãos
42

. Desta forma, 

o agronegócio de grãos se territorializou no Amapá, constituindo um território-rede com o 

estado do Mato Grosso. 

A dinâmica migratória de produtores de grãos para o Amapá é reflexo do processo 

sucessivo de expansão da fronteira capitalista. Nas décadas de 1970 e 1980 produtores de 

grãos migraram para a Região Centro-Oeste em busca de terras baratas para a agricultura. 

Atualmente, a dinâmica transcorre na migração de produtores da Região Centro-Oeste para a 

Região Norte. É comum o caso de produtores de grãos no Amapá cujos pais são produtores de 

grãos na Região Centro-Oeste e os avós eram produtores na Região Sul do País, perpetuando, 

por gerações, a dinâmica de migração para a fronteira agrícola, a fim de reproduzir seus 

estilos de vida
43

. Esta dinâmica migratória foi fomentada também pela mídia, que divulgou a 

potencialidade do aproveitamento das terras do Amapá e vêm relatando casos de produtores 

que vieram da região Centro-Oeste para produzir grãos no Amapá e obtiveram sucesso. A 

grande mídia também é a principal responsável pela consolidação do termo “última fronteira”, 

como mostra a capa da revista Globo Rural, de setembro de 2016 (Figura 3), que destaca a 

produtividade e a facilidade logística, a partir do relato de alguns produtores de outras regiões 

que migraram para o Amapá. 

 

                                                     
42

 Há um perfil comum destes produtores de soja no Amapá: eles tem entre trinta e cinquenta anos, são filhos de 

pequenos e médios produtores de soja, que diante da indisponibilidade de terras em seus estados de origem 

migraram para o Amapá em busca de terras baratas para iniciar seu próprio plantio. 
43

 Optou-se aqui pelo uso do termo “estilo de vida” ou invés de “modo de vida” por entender que estes 

produtores de grãos se perpetuam por gerações nesta atividade por sua rentabilidade e, consequente, 

possibilidade de acumulação capitalista, que permite a manutenção de um alto padrão de vida, diferenciando-os, 

portanto, dos povos tradicionais e seu modo de vida, pois para o produtor de grãos a terra é um negócio: 

instrumento de reprodução do capital. 
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Figura 3: Revista Globo Rural sobre a produção de soja no Amapá 

Fonte: Globo Rural (2016) 

 

O resultado deste processo de integração territorial competitiva do Amapá é a 

introdução de uma nova lógica de uso e ocupação do solo, sob as vestes do discurso 

progressista de desenvolvimento e modernidade, forma ideológica da apropriação territorial 

capitalista. Portanto, a utilização do termo “última fronteira” representa a ideia de apropriação 

territorial do agronegócio. Mais uma vez se reproduz os mecanismos neocoloniais do 

capitalismo, que exaltam o papel do empresário migrante como agente indutor do 

desenvolvimento e do progresso e desprezam a pré-existência dos povos tradicionais naquelas 

terras. 

A condição do Amapá de última fronteira para a racionalidade da acumulação 

capitalista é fruto da racionalidade do sistema-mundo, que coloca o Amapá como periferia do 

sistema. Tal fato se traduziu na racionalidade do planejamento regional brasileiro, que 

elencou suas prioridades na estruturação das redes técnicas de acordo com as possibilidades 

de inserção do país na economia-mundo. A relação espaço-tempo que na contemporaneidade 

coloca o Amapá como última fronteira para o desenvolvimento do capitalismo é fruto, muito 

mais, da voracidade dos empreendimentos do que da vontade do Estado em empreender os 

esforços e desenvolvimento das redes técnicas necessárias ao desenvolvimento do 

capitalismo, ou seja, a demanda é gerada pela racionalidade tempo-espaço do capitalismo, que 
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atualmente alcançou a necessidade de ter esta periferia do sistema integrada aos circuitos 

produtivos do capitalismo mundial. 

A produção de grãos tornou-se a principal marca dessa relação espaço-tempo do 

desenvolvimento capitalista no Amapá. A potencialidade da produção de grãos no Amapá 

também levou a Amcel, que tradicionalmente sempre atuou no ramo da silvicultura no estado, 

a iniciar também o plantio de soja, em 2017, primeiramente em caráter experimental, em 100 

hectares de suas terras, alcançando a produtividade média de cerca de 60 sacas por hectare. 

Diante dos resultados a empresa pretende expandir progressivamente a área plantada até 

alcançar 20.000 hectares. (AMCEL, 2017a) 

 Em geral, a produtividade da soja no Amapá é de aproximadamente 60 sacas por 

hectare, o que é considerado satisfatório pelos produtores, e uma das principais condições 

para a expansão do cultivo. O plantio tem ocorrido em geral no mês de abril e a colheita em 

setembro. Alguns agricultores também estão realizando a chamada “safrinha”, ou seja, uma 

safra intermediária de milho plantada no início das chuvas em dezembro e colhida em março. 

A produção de grãos se destina massivamente à exportação, mas há um pequeno percentual 

que vem sendo comercializado no mercado interno, principalmente para a fabricação de ração 

para a avicultura, suinocultura e piscicultura, contribuindo para o desenvolvimento destas 

atividades associadas no Amapá. 

 A rentabilidade da produção de grãos no Amapá é potencializada pela proximidade 

com o porto, variando de trinta a duzentos quilômetros das propriedades produtoras, o que 

proporciona a possibilidade de que alguns produtores se encarreguem do transporte da própria 

produção, reduzindo drasticamente os custos com frete, se comparados com os mais de dois 

mil quilômetros percorridos pela soja produzida no estado do Mato Grosso até os portos da 

Região Sul e Sudeste, ou dos pouco mais de mil quilômetros até os portos da Região Norte. 

 Para fortalecer a atuação dos produtores de grãos do Amapá foi criada a Associação 

dos Produtores de Soja e Milho do Estado do Amapá (Aprosoja-AP), que tem por finalidade: 

 

I – congregar, representar e defender os interesses comuns dos produtores de soja 

e/ou milho do Estado do Amapá, nos terrenos legal, técnico, social e econômico; 

II – consolidar a produção de soja e milho no Amapá, dentro de conceitos que 

induzam à qualidade, produtividade e sustentabilidade dessas culturas, com respeito 

à legislação vigente e em harmonia com a sociedade e o meio ambiente; 

III – orientar e apoiar seus associados em todas as fases das atividades; 

IV – zelar pela ética profissional entre os associados; 

V – estimular a comercialização de soja, milho e seus derivados no território 

amapaense, nacional e no mercado internacional (APROSOJA-AP, 2018a). 
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A Aprosoja-AP tem como um de seus objetivos estratégicos “Fortalecer a imagem da 

produção e do produtor rural como agentes fundamentais do desenvolvimento social, 

econômico e ambiental” (APROSOJA-AP, 2018b). Portanto, atua na construção de uma 

imagem positiva do agronegócio, por meio da retórica do desenvolvimento, destacando o 

papel do produtor de grãos como produtor de alimentos. Esta estratégia oculta o fato de que o 

produtor de grãos é essencialmente um produtor de commodities, que pouco agrega de fato de 

benefícios para a população em geral. 

A Aprosoja-AP também tem atuado para a criação de uma cooperativa, o que iria 

agregar ao lucro do produtor o valor que hoje é retido pelo exportador, pois a cooperativa 

realizaria a operação de exportação, eliminando o monopólio do atravessador e trazendo ainda 

maior rentabilidade a produção de grãos do Amapá, pois há apenas uma única empresa 

(Cianport) compradora e exportadora da produção de soja no estado. Portanto, apesar de o 

plantio de soja no Amapá ter se iniciado devido à instalação do terminal graneleiro da 

Cianport, com a criação de uma cooperativa os agricultores terão capacidade para adquirir 

total autonomia no processo de produção e exportação, sem a necessidade da intermediação 

da Cianport ou qualquer outra empresa que venha a se instalar no estado. 

 Ainda no Porto de Santana foram instalados silos da Caramuru, para o transbordo de 

farelo de soja vindo de Mato Grosso, pela BR-163 até o Porto de Miritituba, e depois de balsa 

até o Porto de Santana, onde é embarcado em navios, assim como faz a Cianport. 

 Outra empresa que iniciou atividades no Amapá, para aproveitar o potencial logístico-

locacional, foi o Grupo Soreidom Brasil LTDA. Trata-se de uma holding francesa, com sede 

na Martinica, especializada em logística, que atua no frete marítimo, como trading e 

processadora de commodities. A empresa instalou no município de Santana uma indústria de 

beneficiamento de trigo (produção de farinha), com grãos que chegam por meio do Porto de 

Santana. Os produtos são distribuídos no estado e a empresa pretende expandir a distribuição 

para toda a Amazônia (DIÁRIO, 2015). 

 Soma-se a atuação destas novas empresas às já existentes empresas de logística 

instaladas no Amapá, com portos particulares em Santana, são elas: Transportes Bertolini, 

Silnave Navegação, Grupo Unirios e NorteLog, que atuam no transporte de cargas entre 

portos da Amazônia, principalmente entre Santana e Belém, no Pará. São empresas em 

constante expansão de suas atividades no Amapá, exercendo papel fundamental na integração 

rodoviária do estado por meio dos rios e, portanto, realizando a distribuição de produtos 
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industrializados no estado. Portanto, os portos privados no entorno do Porto de Santana 

estabelecem relações locais e regionais complementares, integrando um complexo portuário. 

 O desenvolvimento do complexo portuário de Santana e sua relação complementar 

com as rodovias está proporcionando o surgimento de uma nova dinâmica espacial na 

periferia das zonas urbanas de Macapá e Santana. A disponibilidade de infraestrutura 

portuária articulada com a infraestrutura viária para entrada e saída de mercadorias do estado 

criou a condição necessária para que empreendimentos industriais, comerciais e de serviços se 

instalassem. Esses empreendimentos estão se concentrando ao longo das rodovias do entorno 

de Macapá e Santana, onde encontram as condições de circulação necessárias ao 

desenvolvimento das atividades produtivas. Por meio de trabalho de campo foi possível 

constatar empreendimentos nos ramos de abate de bovinos (matadouro), armazenamento e 

distribuição de alimentos e bens duráveis, armazenamento e distribuição de combustíveis, 

armazenamento e processamento de grãos, comércio de insumos agrícolas, construção e 

manutenção de embarcações (estaleiros), indústria da construção civil (olaria, argamassa, pré-

moldados e aços), máquinas pesadas e máquinas agrícolas (aluguel, venda e assistência 

técnica), metalurgia, mineração, processamento de produtos do agroextrativismo, serraria, 

serviços para caminhões e máquinas agrícolas e transporte e logística. 

 Novos empreendimentos portuários e industriais nos municípios de Macapá e Santana 

estão sendo planejados com base no potencial logístico-localizacional do Amapá. A empresa 

Plataforma Logística do Amapá (PLA) está buscando viabilizar a instalação de dois terminais 

de uso privativo no município de Santana, sendo um para granéis sólidos e outros para granéis 

líquidos. Para tanto, a empresa vem articulando com instituições estatais mecanismos de 

segurança jurídica e financeira para o empreendimento, o que resultou na assinatura de um 

protocolo de intenções com a Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá e um 

financiamento de R$ 486 milhões do Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante 

(DIÁRIO, 2018b). 

 Outra empresa que articula a instalação de um aparelho portuário no Amapá é a 

Triunfo logística, do Rio de Janeiro, que apresentou à Agencia Amapá um projeto de 

instalação de um porto flutuante para grãos e fertilizantes destinados à exportação. A empresa 

aposta no potencial logístico-localizacional do Amapá, no contexto da articulação do Arco 

Norte, e os incentivos fiscais do estado (LAMARÃO, 2018a). 

 Há ainda o projeto do Complexo Portuário Porto Norte Brasil. Trata-se do projeto de 

construção de mais de 14 mil metros quadrados de um complexo portuário de padrão 
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internacional, no município de Macapá, à cerca de 10 quilômetros de distancia da cidade, às 

margens do rio Amazonas, com acesso terrestre pela rodovia AP-070 (BARBOSA, 2017). 

Mesmo se tratando apenas de um projeto, sua magnitude e arrojo demonstram os planos do 

poder hegemônico para realizar mais um empreendimento capaz de promover o 

aproveitamento do potencial logístico-localizacional do Amapá.  

 Com a ampliação e diversificação da infraestrutura portuária do Amapá haverá a 

possibilidade de ampliação da competitividade dos empreendimentos instalados no estado, o 

que certamente promoverá a expansão do grande capital em diversos setores. O agronegócio é 

o setor que atualmente vem se destacando no processo de expansão territorial no Amapá, mas 

as atividades de mineração, a indústria madeireira e a indústria pesqueira também estão dando 

passos importantes na promoção da expansão de suas atividades visando o aproveitamento 

das condições logísticas e dos bens naturais. 

Todo o potencial para expansão de novos empreendimentos do grande capital no 

Amapá tem atraído também empresários estrangeiros, com destaque para os chineses, que 

estão articulando investimentos nos setores de mineração, indústria madeireira e agronegócio. 

O ingresso de empresários estrangeiros no Amapá tende a potencializar as atividades e, 

consequentemente, os impactos ambientais e sociais inerentes a elas. Empresários chineses já 

são sócios nos empreendimentos das usinas hidrelétricas de Santo Antônio do Jari e 

Cachoeira Caldeirão (LOCATELLI, 2016). Afinal, as próprias usinas hidrelétricas fazem 

parte do mecanismo de territorialização do capital no Amapá, que necessita de energia elétrica 

abundante e de baixo custo para produzir. 

A complementariedade entre as atividades é justamente o ponto focal da compreensão 

de que a territorialização do capital no Amapá só pode ser explicada a partir do entendimento 

de que as múltiplas atividades compõem um conjunto indispensável à expansão capitalista. 

Mineração, produção e transmissão de energia, indústria, agronegócio e infraestruturas 

portuária, aeroportuária, rodoviária e de telecomunicações, representam o conjunto básico de 

atuação do grande capital. 

Por fim, cabe destacar o processo de territorialização da indústria petrolífera na costa 

do Amapá, a partir das licitações de blocos exploratórios promovidas pela Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)
44

. O fato está relacionado à dinâmica 

mundial do produto e, apesar de não ter relação direta com as obras do Pac e o potencial 

                                                     
44

 Este assunto é aprofundado no item 3.7. 
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logístico-localizacional do Amapá, é mais uma atividade agregada ao processo de 

territorialização do capital no estado. 

 

3.1.2. O papel do Estado 

 

 O Estado exerce um papel de grande expressão no Amapá, com intensidade de atuação 

e influencia fundamental no conjunto da dinâmica social e econômica. Tal fato é 

cuidadosamente verificado por Charles Achcar Chelala, que buscou mensurar A magnitude do 

Estado na socioeconomia amapaense, gerando um Índice de Magnitude do Estado, com base 

em oito dimensões de manifestação estatal, e chegou a conclusão de que a presença do Estado 

na socioeconomia do Amapá é a mais expressiva entre as unidades da federação brasileiras 

(CHELALA, 2008). Esta constatação é evidenciada pela própria trajetória histórica do Amapá 

como unidade da federação, produto de intervenção do Estado, o que acabou por fundamentar 

a dinâmica socioeconômica atual do Amapá, massivamente sustentada pelas instituições 

públicas e pela remuneração do funcionalismo público. 

 A relação histórica que colocou o Estado como agente hegemônico na socioeconomia 

do Amapá também proporcionou a prerrogativa do Estado no ordenamento territorial. As 

políticas territoriais no Amapá são notadamente marcadas pelo seu caráter imperativo. O Pac 

é a melhor expressão contemporânea dessa forma de atuação do Estado no ordenamento 

territorial do Amapá, em que se apresenta o seu caráter impositivo da planificação. Neste 

caso, o Governo Federal opera os mecanismos de introdução dos interesses do poder 

hegemônico por meio do Pac, fixando políticas territoriais aos estados e municípios sem a 

participação popular. Trata-se de uma clara demonstração da averbação do projeto capitalista 

global como instrumento liquidante de dinâmicas locais e regionais, que apesar de agregar as 

elites locais, não oferece a participação popular em nenhuma instancia de tomada de decisões 

sobre seus projetos. 

Para viabilizar e potencializar o desenvolvimento do capitalismo no Amapá há um 

amplo e complexo aparato estatal mobilizado. Na área de infraestrutura, instituições federais, 

como o Dnit, instituições estaduais, como o Setrap, Caesa, Cea e Seinf, e, em menor escala, as 

prefeituras, tem sido fundamentais, como foi destacado no tópico anterior. Entretanto, cabe 

um adendo de que a articulação política tem sido uma importante estratégia de mobilização de 

parlamentares e governantes em torno dos interesses dos empreendimentos. Esta articulação 

resulta na construção de políticas territoriais e legislações que viabilizem a implantação e 
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competitividade dos empreendimentos no Amapá, seja por meio de infraestrutura ou políticas 

fiscais, territoriais e ambientais. 

Um dos produtos mais conhecidos da articulação parlamentar é a Área de Livre 

Comércio de Macapá e Santana, que concede incentivos fiscais ao setor comercial nesses dois 

municípios e foi instituída em 1991 (GALLO, 2017). Outro produto mais recente foi a 

instituição da Zona Franca Verde, em 2009, que concede incentivos fiscais para indústrias que 

utilizem matéria-prima do Amapá (RAMOS, 2016). A regulamentação da Zona Franca Verde 

ocorreu em 2015 e atualmente está sendo consolidada com a implantação das primeiras 

indústrias sob este regime. Há ainda projetos de lei em tramitação nos âmbitos federais e 

estaduais para ampliar os incentivos fiscais e o número de municípios inseridos na Área de 

Livre Comércio e na Zona Franca Verde. Essas políticas fiscais do Estado são responsáveis 

por agregação de ainda mais competitividade territorial ao Amapá, potencializando a 

implantação de novos empreendimentos. 

Outro setor em que o aparelho estatal possuí papel preponderante é na mediação do 

processo de exportação e importação de mercadorias. Neste caso, a peça chave é a Companhia 

Docas de Santana (CDSA), empresa estatal de autarquia da Prefeitura Municipal de Santana, 

que administra o Porto de Santana. Entretanto, cabe destacar que a participação do Estado no 

setor portuário tende a diminuir com a consolidação dos projetos de portos privados. Ainda 

sobre o setor portuário cabe citar a atuação da Receita Federal no recolhimento de taxas 

alfandegárias. Mesmo que em segundo plano, a Receita Federal é um órgão estatal que 

representa uma peça-chave no sistema, operando no retorno fiscal dos investimentos do 

Estado.  

No setor ambiental cabe destacar as instituições estatais envolvidas no licenciamento 

dos empreendimentos. Órgãos como o Ibama, Imap, Ief e prefeituras, cada um em sua escala 

de competência, de acordo com o tipo de empreendimento, atuam em processos de 

licenciamento ambiental no Amapá. O Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento 

Territorial do Amapá (Imap) é o órgão estadual responsável pela emissão de licenças de 

empreendimentos para o desmatamento, atividades agropecuárias, mineração, indústrias, 

fiscalização ambiental e regularização de terras. No processo de regularização de terras 

participa também o Incra, por meio do programa Terra Legal. 

Outro setor de grande relevância para o desenvolvimento econômico em que o Estado 

possuí papel fundamental é o cartográfico. Nesta área cabe destacar a atuação das forças 

armadas, IBGE, Iepa, Sema e Seplan. O exército, desde 2008, atua no desenvolvimento do 
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projeto da base cartográfica contínua de todo o estado do Amapá, nas escalas de 1:25.000 e 

1:50.000, com base em aerolevantamento com radares (ABREU, 2017). Os produtos 

resultantes deste levantamento possibilitam o melhor planejamento territorial e servem como 

instrumento para a regularização fundiária no estado. Uma das iniciativas nesse sentido é o 

Zoneamento Socioambiental do Cerrado do Estado do Amapá, realizado pelo Iepa em 

parceria com a Embrapa, com o objetivo de subsidiar a destinação das terras do Cerrado 

Amapaense, com diretrizes para o ordenamento de uso e conservação (FERNANDES [et. al.], 

2016). Este zoneamento acabou por revelar em detalhes a posse e uso das terras do cerrado 

amapaense, possibilitando a identificação das terras em que é possível a expansão de novos 

empreendimentos. 

Ainda no ramo de dados cartográficos, o IBGE fez a atualização da rede geodésica do 

Amapá, em parceria com o Governo do Estado. Com isso, o Amapá passou a ter uma das 

redes geodésicas mais modernas do Brasil, com 840 estações geodésicas com dados de alta 

precisão. Estes dados são fundamentais para o desenvolvimento de grandes obras de 

infraestrutura e para a cartografia cadastral, necessária à regularização fundiária (DIAS, 

2018). Com isso, o Estado passou a oferecer melhores condições técnicas para 

empreendimentos no Amapá que necessitem de dados geodésicos para a elaboração de 

projetos e desenvolvimento de atividades de alta precisão geográfica. 

No setor de assistência técnica e fomento às atividades produtivas destaca-se a atuação 

da Diagro, no campo da pecuária, a Pescap, no ramo da pesca, o Rurap, na extensão rural, e a 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural (SDR), no planejamento das políticas 

voltadas ao setor. Todos estes órgãos pertencem ao Governo do Estado do Amapá e atuam 

junto à grandes e pequenos empreendimentos. 

Já no campo da pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico destacam-se 

instituições como Embrapa, Fapeap, Iepa, Ifap, Setec, Ueap e Unifap. Trata-se de instituições 

federais e estaduais que desenvolvem pesquisas e produtos que contribuem para o 

conhecimento sobre a dinâmica local, o meio ambiente e a sociedade. A Embrapa realiza as 

pesquisas necessárias ao desenvolvimento de sementes, técnicas e controle de pragas 

necessários ao desenvolvimento competitivo do plantio de grãos. O Instituto de Pesquisas 

Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA) foi responsável pelo diagnóstico do 

setor mineral no Amapá (OLIVEIRA, 2010), que subsidia a expansão das atividades do setor 

ao indicar os potenciais a serem explorados, além do Zoneamento Socioambiental do Cerrado 

do Estado Amapá (FERNANDES [et. al.], 2016), o Macrodiagnóstico do Estado do Amapá, 
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como instrumento de aproximação do Zoneamento Ecológico-Econômico (RABELO, 2008), 

entre outros estudos. A Fapeap tem sido responsável, principalmente, pelo financiamento de 

pesquisas no Amapá. Já o Iepa, Ueap e Unifap são instituições de ensino superior que 

contribuem com diversas pesquisas nas mais variadas áreas. A atuação destas instituições 

estatais de pesquisa contribuem para o desenvolvimento do capitalismo no Amapá, que 

necessita da ciência e tecnologia na constituição de pesquisas e inovações. 

A qualificação de trabalhadores é outra estratégia do Estado para agregar 

competitividade ao território, disponibilizando pessoal capacitado para os novos 

empreendimentos no Amapá. Diversos segmentos tem contribuído nesse sentido. A rede 

pública de educação do Governo do Estado oferece cursos técnicos de nível médio nas escolas 

e cursos superiores na Ueap. Na esfera federal, a Unifap oferece cursos superiores e o 

Instituto Federal de Educação cursos superiores e técnicos de nível médio. Outro segmento 

refere-se às instituições do Sistema S, que possuem cursos com foco no mercado de trabalho 

local e regional e atuam em sintonia com a dinâmica dos empreendimentos do Amapá. As 

instituições mencionadas apresentaram grande expansão de suas vagas e infraestrutura física 

nos últimos dez anos e passaram a oferecer novos cursos direcionados à formação de 

trabalhadores para os novos empreendimentos que estão se instalando no Amapá. 

Entre as iniciativas de qualificação para os novos empreendimentos no Amapá 

destaca-se a criação do curso de graduação em Engenharia Agronômica, no Campus da cidade 

de Amapá, da UEAP, criado em 2018, além dos cursos de graduação em engenharias 

florestal, ambiental, química, de produção e de pesca, que já existiam no campus de Macapá 

da UEAP. A partir de 2017, a Unifap passou a oferecer o curso de especialização em Meio 

Ambiente, Petróleo e Gás, além dos cursos de graduação em Administração, Engenharia 

Elétrica, Engenharia Civil, Ciências Ambientais, Ciências da Computação e o Mestrado em 

Desenvolvimento Regional, que já existiam. Há ainda o projeto de um núcleo rural da Unifap 

com os cursos de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia, um hospital veterinário e 

uma fazenda-modelo. Já o Ifap apresenta diversos cursos técnicos, com destaque para os 

cursos de Técnico em Agroecologia, Técnico em Agronegócio e Técnico em Agropecuária, 

no Campus Porto Grande, o Curso de Técnico em Comércio Exterior, no Campus de 

Oiapoque, o curso Técnico em Logística, no Campus Santana, e os cursos de graduação em 

Tecnologia em Mineração, Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Gestão 

Ambiental, Administração e Engenharia em Agronômica. 
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O Governo do Estado do Amapá também aposta na promoção de eventos como forma 

de fomentar as atividades econômicas. Para tanto, criou a TecnoAgro Amapá, um circuito de 

eventos com o objetivo de fortalecer a economia com base em atividades agropecuárias. 

Integram o circuito TecnoAgro a Agropesc, no município de Amapá, a Expointernorte, em 

Oiapoque, a ExpoVale, em Laranjal do Jari, a ExpoFruta, em Porto Grande, a Expomandioca, 

em Ferreira Gomes, e a ExpoBúfalo e a Expofeira, em Macapá (LEITE, 2018c). 

A Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá é outro órgão de grande 

relevância no processo de desenvolvimento do capitalismo no estado. Trata-se de um órgão 

do Governo do Estado do Amapá que “(...) visa a construção de um ambiente institucional 

capaz de captar investidores para o Estado, suprimindo burocracias, promovendo a segurança 

jurídica e, sobretudo, a interlocução do setor privado com o governo” (GEA, 2019a). 

Portanto, é uma instituição-chave no processo de consolidação dos interesses hegemônicos no 

Amapá, pois os articula com o aparelho estatal a fim de viabilizá-los. Nesse sentido, a 

diretora-presidente do órgão, Tânia Maria, destaca a industrialização como principal foco das 

ações da agencia: 

 

A Agência Amapá tem atuado fortemente no compromisso de Industrializar o 

Estado, utilizando as potencialidades locais, aliado às políticas de incentivos fiscais 

para atrair novos investidores que possam não só expandir os seus negócios, mas 

também, fomentar a economia do Estado, com a geração de novos postos de 

emprego e geração de renda (LAMARÃO, 2018a). 

 

No ideário de desenvolvimento econômico do Estado os bancos públicos exercem 

papel preponderante, pois são os principais instrumentos de ancoragem financeira dos 

empreendimentos. A atuação do BNDES, Banco da Amazônia, Banco do Brasil e Caixa, vêm 

se demonstrando como fundamental para viabilizar a implantação e expansão de 

empreendimentos em diversas áreas. Em menor escala, a Agencia de Fomento do Amapá 

(Afap) também participa do processo de financiamento de empreendimentos no estado. Estas 

instituições financeiras são parceiras da Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá, 

que atua na articulação entre os bancos e os empreendimentos para a obtenção de 

financiamentos. 

A atuação da Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá não é a única a 

representar os interesses hegemônicos no Governo do Estado do Amapá. Grande parte da 

estrutura de governo está voltada ao atendimento desses interesses. O atual Governo do 

Estado do Amapá está fundamentado em cinco eixos de programas de governo: 

desenvolvimento da defesa social, desenvolvimento da gestão e finanças, desenvolvimento da 
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infraestrutura, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Dentro destes eixos há 

diversos projetos/programas voltados aos mecanismos de integração competitiva do território 

e expansão dos circuitos produtivos. 

O Quadro 9 apresenta uma síntese dos programas do Governo do Estado do Amapá 

que podem ser considerados como mecanismos de inserção dos circuitos produtivos no estado 

e que foram definidos por meio do Plano Plurianual 2016-2019 (AMAPÁ, 2016). 

 

Quadro 9: Programas do Governo do Estado do Amapá de inserção produtiva 
Eixo Projeto Órgãos Funções 

D
es

en
v
o
lv

im
en

to
 d

a
 i

n
fr

a
es

tr
u

tu
ra

 Desenvolvimento 

da infraestrutura 

econômica 

Secretaria de Estado da 

Infraestrutura (Seinf) 

Companhia de Água e Esgoto 

do Amapá (Caesa) 

Companhia de Eletricidade 

do Amapá (CEA) 

Secretaria de Estado de 

Transporte (Setrap) 

Dotar o Estado do Amapá da infraestrutura 

econômica necessária ao seu desenvolvimento por 

meio da oferta de espaços urbanos, energia 

elétrica, gás natural, rodovias, portos e 

saneamento básico, e outros serviços e 

equipamentos que forem necessários. 

Desenvolvimento 

das cidades 

Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento das Cidades 

Garante o desenvolvimento das cidades 

amapaenses com a promoção de ações que visem 

a sustentabilidade e qualidade de vida da 

população através de políticas públicas de 

ordenamento territorial, saneamento, habitação, 

mobilidade e infraestrutura. 

D
es

en
v
o
lv

im
en

to
 e

co
n

ô
m

ic
o
 

Desenvolvimento 

setorial e 

regional 

Agência de Desenvolvimento 

Econômico do Amapá 

Promover o desenvolvimento setorial e regional 

do Amapá, envolvendo a indústria, o comércio, os 

serviços e a mineração, por meio do 

fortalecimento da infraestrutura necessária e de 

incentivos governamentais aos setores 

econômicos, com a difusão da cultura exportadora 

no Estado, mobilizando e capacitando gestores 

públicos e empresários, com a finalidade de gerar 

riqueza, emprego, ocupação e renda. 

Recursos 

naturais, 

ordenamento 

territorial e 

manejo florestal 

do Amapá 

Instituto de Floresta do 

Amapá (IEF) 

Instituto do Meio Ambiente e 

de Ordenamento Territorial 

(Imap) 

Promover a implantação e implementação de 

políticas e normas ambientais no Estado do 

Amapá, em parceria com os demais órgãos quanto 

ao aperfeiçoamento dos mecanismos de controle, 

gestão de florestas públicas, ordenamento 

territorial e orientação à população para o uso 

destes patrimônios, dos ecossistemas, do solo, da 

água, da biodiversidade e de valores culturais para 

a produção sustentável atendendo as demandas da 

sociedade nas questões ambientais em geral. 

Desenvolvimento 

rural, 

agropecuário, 

aquícola e 

pesqueiro do 

Amapá 

Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Rural 

(SDR) 

Instituto de Desenvolvimento 

Rural do Estado do Amapá 

(Rurap) 

Agência de Pesca do Amapá 

(Pescap) 

Agência de Defesa e Inspeção 

Agropecuária (Diagro) 

Fomentar o desenvolvimento rural, agropecuário e 

pesqueiro, em todo o Estado, incentivando a 

produção de alimentos de origem vegetal e 

animal, escoamento, abastecimento, criação de 

rebanhos e a produção aquícola e pesqueira, 

garantindo a assistência técnica, o crédito rural, a 

fiscalização e a inspeção de produtos do setor. 

Promoção e 

incentivo do 

ensino, ciência, 

Secretaria de Estado da 

Ciência e Tecnologia (Setec) 

Instituto de Pesquisas 

Ampliar e fortalecer a capacidade científica, 

tecnológica e de inovação, através da articulação 

interinstitucional e esforços conjuntos, atendendo 
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tecnologia e 

inovação para o 

desenvolvimento 

do Amapá 

Científicas e Tecnológicas do 

Estado do Amapá (Iepa) 

Universidade Estadual do 

Amapá (Ueap) 

Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado do Amapá 

(Fapeap) 

às diretrizes estratégicas de desenvolvimento 

(econômico, social e ambiental) do Estado do 

Amapá. 

Produção de 

alimentos 

Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Rural 

(SDR) 

Instituto de Desenvolvimento 

Rural do Estado do Amapá 

(Rurap) 

Dotar o Estado das condições necessárias à 

produção de alimentos, visando reduzir a 

dependência econômica, no que tange a 

importação de alimentos de outros Estados. 

D
es

en
v
o
lv

im
en

to
 d

a
 g

es
tã

o
 

e 
fi

n
a
n

ça
s 

Gestão 

estratégica 

Agência de Desenvolvimento 

Econômico do Amapá 

Coordenar ações estratégicas de governo para o 

desenvolvimento, inovação e apoio tecnológico da 

gestão pública, com inclusão social mediante a 

manutenção e implantação de medidas que 

objetivam integrar ações, e simplificação dos 

processos na administração pública. 

Amapá terra 

legal 

Secretaria de Estado do 

Planejamento (Seplan) 

Promover o fortalecimento do ordenamento 

fundiário do Estado, objetivando garantir a 

integração das políticas públicas e o 

aperfeiçoamento da gestão da governança 

fundiária. 

D
es

en
v
o
lv

im
en

to
 

so
ci

a
l 

Educação para o 

trabalho 

Secretaria de Estado da 

Educação (Seed) 

 

Expandir a formação profissional de nível técnico 

com mão de obra qualificada compatível com as 

necessidades do desenvolvimento econômico e 

sustentável do Amapá. 

Fonte: GEA (2019b). 

Organização e elaboração: Margarit, 2019. 

 

Cabe ainda uma observação mais detalhada dos objetivos do eixo Desenvolvimento 

Econômico do PPA do Governo do Estado do Amapá, que registram o direcionamento do 

planejamento estatal para o desenvolvimento dos empreendimentos capitalistas, a partir do 

estimulo à ampliação do mercado consumidor interno, investimentos em infraestrutura e 

apoio à modernização e competitividade dos empreendimentos, conforme transcrito a seguir: 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo geral 

“Incentivar a produção com oportunidades para todos” 

2.2 Macro-objetivos 

1. Aumentar a produção do setor privado do Amapá estimulando a demando interna 

na compra e venda de bens e serviços, oriundos dos setores agrícola e industrial do 

Estado. 

2. Desenvolver a economia através de investimentos do governo em infraestrutura 

básica, com isso favorecendo o estímulo à produção do setor privado. 

3. Tornar às empresas locais mais modernas e competitivas com a redução do custo 

da produção, aumento da produtividade e da qualidade de bens e serviços (AMAPÁ, 

2016). 
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Portanto, os programas do Governo do Estado do Amapá previstos no PPA mostram a 

dedicação que vem sendo empreendida para a expansão e consolidação dos circuitos 

produtivos no estado. Este cenário também serve de parâmetro para reafirmar o papel do 

Estado como instrumento de efetivação dos interesses do poder hegemônico, que tem ditado 

as regras dos instrumentos regulatórios e normativos do aparelho estatal. Um bom exemplo 

deste panorama ocorreu em janeiro de 2019, quando representantes do setor produtivo do 

Amapá apresentaram ao governador do estado uma proposta de reestruturação e 

modernização dos órgãos estaduais responsáveis pelo licenciamento de novos 

empreendimentos. Esta proposta foi prontamente acolhida para análise pelo Comitê de 

Controle e de Qualidade do Gasto Público (CQG) e vista pelo governador do estado como 

benéfica para otimizar a administração pública e beneficiar as atividades produtivas (DIAS, 

2019). 

O Governador do Estado do Amapá, Waldez Góes, reeleito em 2018, reafirmou em 

sua posse a prioridade no desenvolvimento econômico, como estratégia para gerar receita que 

possa ser aplicada em outros setores de maior benefício à população em geral. A estratégia é 

relativamente simples, conforme afirmou em discurso realizado no dia 1º de janeiro de 2019: 

 

Para fazer melhores políticas públicas, precisamos gerar oportunidades, riquezas. E 

isso se faz gerando negócios, emprego e renda. Queremos nos valer de todas as 

providências dessas condicionantes para desenvolver as cadeias produtivas, 

industrializar o Amapá, gerar mais arrecadação e, assim, mais recurso para investir 

nas áreas sociais prioritárias, como saúde, segurança e educação (SANTOS, 2019). 

 

Esta é a retórica que tem ditado o papel do Estado no Amapá, alinhado com o papel 

que o Governo Federal vem exercendo, e demonstra o cenário que se desenhará nos próximos 

anos. Nesse contexto, o Estado passa a atuar de forma a conceber o desenvolvimento de 

empreendimentos produtivos como medida de ampliar a arrecadação da máquina pública e 

potencializar as políticas sociais, que são o ponto fundamental da ancoragem político-

eleitoral. Para tanto, o Estado dedica-se massivamente à articulação para atrair investimentos 

no setor produtivo, ciceroneando a elite empresarial que tenha interesse de explorar os 

potenciais do estado. 

Vale ressaltar ainda que o Estado tem sido o articulador de novos empreendimentos no 

Amapá também com capital estrangeiro, com destaque para os chineses. Em setembro de 

2016 o Governo do Estado do Amapá assinou uma carta de intenções de investimentos com 

chineses, que abriu as portas para negociações de novos empreendimentos no Amapá com 

capital chinês. Para tanto, o Governo do Estado do Amapá apresentou uma carteira de 
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oportunidades de investimentos aos chineses, que trataram de selecionar os empreendimentos 

de seu interesse (GEA, 2016c). 

A flexibilização de legislações também tem sido um instrumento estatal para atender 

os interesses hegemônicos. Frequentemente se atribui as mudanças na legislação à condição 

de modernização necessária ao desenvolvimento econômico, o que oculta o fato de que 

muitas dessas mudanças acabam por relaxar os condicionantes ambientais, sociais e 

trabalhistas que os empreendimentos teriam que cumprir para operarem. Essa dinâmica de 

flexibilização de legislações tem se dado em nível nacional, como exemplo, no novo Código 

Florestal (2011), na Reforma Trabalhista (2017) e na proposta de reforma da previdência. O 

mesmo ocorre nos estados e municípios. 

Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, jurista que atua em questões ambientais 

e Ministro do Superior Tribunal de Justiça, analisa as várias modificações do código florestal 

realizadas, a partir de 1996, por meio de medidas provisórias, e cita o caso de alteração do 

dispositivo de regulamentação da reserva legal de propriedades rurais, por meio da Medida 

Provisória 1.605/30 de 19/11/1998, que surge de uma demanda do agronegócio atuante no 

Amapá. Segundo ele, trata-se de “(...) fortíssimo e bem articulado lobby da Champion 

International Corporation (...)” (BENJAMIN, 2000, p. 17), que controlava a Amcel no 

período de edição da medida provisória, sendo favorecida com a possibilidade de 

compensação da reserva legal em outra propriedade, conforme relata: 

 

Um valiosíssimo presente à Champion (Chamflora), que adquiriu a AMCEL, no 

Amapá, titular de 169.000 hectares de Cerrado plantados com pinus e eucalipto. O 

problema é que sua Reserva Legal da empresa só conta com 66.000 ha, isto é, 39% 

da área total, muito aquém dos 50% exigidos à época pelo Código Florestal. Tão 

eficiente foi o trabalho da Champion que, uma vez contratado conceituado escritório 

de advocacia de São Paulo para elaborar minuta do dispositivo a ser incluído na 

Medida Provisória, conforme deliberação tomada em reunião realizada em 

22.10.1998, já em 06.11.1998 seguia para os vários interessados a proposta de texto 

e, poucos dias depois, com redação idêntica, aparecia no corpo da MedProv 

1.605/30 (BENJAMIN, 2000, p. 17). 

 

Já em 2015, a legislação ambiental do estado do Amapá foi flexibilizada para atender 

os interesses dos empresários, resultado da pressão do crescente agronegócio no estado. As 

mudanças na legislação são vistas pela Aprosoja-AP como uma “modernização” da lei para 

viabilizar o desenvolvimento do agronegócio (APROSOJA-AP, 2015). Com a mudança, 

atividades minerais e agrícolas tiveram as exigências reduzidas em seus processos de 

licenciamento ambiental (AMAPÁ, 2015), a fim de dar maior celeridade ao processo e 

garantir os interesses do setor mineral e do agronegócio na emissão das licenças. Desta forma, 
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as licenças passaram a ser emitidas em menos tempo, deixando de levar, por vezes, anos, para 

serem emitidas em, no máximo, alguns poucos meses. 

Renan Gomes Furtado investigou os licenciamentos ambientais do agronegócio no 

Amapá e chegou a conclusão de que as alterações no Código de Proteção ao Meio Ambiente 

do Amapá favoreceram os empresários do setor, atenuando demasiadamente o enquadramento 

das atividades, aumentando o risco de que os impactos ambientais dos empreendimentos não 

sejam mitigados e considera necessária a revogação do dispositivo complementar da lei 

(FURTADO, 2017). 

O Imap também busca agregar maior eficiência na regularização das atividades da 

indústria madeireira. Em maio de 2018, a instituição aderiu ao Sistema Nacional de Controle 

da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor) e em junho do mesmo ano, o Imap promulgou 

uma instrução normativa que dispõe sobre os procedimentos administrativos referentes à 

análise dos processos e documentos que tramitam no Núcleo de Documentação e Origem 

Florestal (NDOF), com o objetivo de dar maior celeridade aos processos de emissão deste tipo 

de documento (GOMES, 2018). O Governo do Estado do Amapá também está articulando 

uma câmara setorial da indústria madeireira para “...destravar demandas, fortalecer e 

desenvolver, com responsabilidade e transparência, a atividade madeireira no Estado” 

(SANTOS, 2018, p. 1). 

O setor de mineração também segue a mesma trajetória de desburocratização e 

fomento pelo Estado. A Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá reduziu de 16 

para 6 o número de documentos necessários para o mapeamento do certificado de cadastro de 

atividades de mineração, buscando simplificar e facilitar os processos. A mesma agência 

também está elaborando um Plano de Mineração (2019-2030) para fortalecer a atividade de 

mineração no Amapá (LAMARÃO, 2018b). 

Mas nem só de atos legais se constrói a atuação dos mecanismos do Estado no 

desenvolvimento do capitalismo. O Ministério Público do Estado do Amapá ajuizou 3 ações 

contra o Imap, em 2016, devido a omissão de informações relativas ao meio ambiente. A 

primeira relativa a um vazamento de combustível da empresa Zamin, a segunda relativa ao 

Plano de Gerenciamento de Resíduos da Serraria Amaflora e a terceira relativa à construção 

da barragem da Usina Hidrelétrica Cachoeira Caldeirão, da qual foram solicitadas 

informações relativas ao cumprimento das normas ambientais, sem obtenção de resposta do 

órgão fiscalizador (COUTINHO, 2016). 
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O Imap foi envolvido também em uma série de denúncias de irregularidades em suas 

atividades, apontadas por órgãos como Ibama e Ministérios Públicos Estadual e Federal. 

Diante das denúncias, em abril de 2017, a Polícia Federal realizou a operação Quantum 

Debeatur, para reprimir crimes ambientais. Na segunda fase desta operação, realizada em 

agosto de 2017, foram apuradas concessões e transferências irregulares de crédito florestal 

realizadas pelo Imap, com a emissão de laudos e relatórios falsos (PF, 2017d). Nesta 

operação, o ex-diretor-presidente do Imap, Luís Henrique Costa, foi preso por irregularidades 

cometidas durante o período em que atuou no órgão (FIGUEIREDO, 2017a). Este fato leva a 

concluir a existência de conivência do aparelho estatal na gestão fundiária fraudulenta, que 

está provocando impactos sociais e ambientais no Amapá. O diretor-presidente substituto do 

Imap, Nilton da Silva Pereira, também teve prisão preventiva pedida pelo MPF, por obstrução 

de justiça, em setembro de 2017 (MPF, 2017b), mas acabou sendo exonerado do cargo antes 

da decisão judicial (DIÁRIO, 2017). 

Devido às várias irregularidades constatadas no Imap e diversas outras denúncias e 

suspeitas, em março de 2018, a Justiça Federal, atendendo ao pedido do MPF, suspendeu a 

regularização de terras feita pelo órgão, assim como todos os títulos de domínio de terras 

maiores que 500 hectares já concedidos, e a concessão ou renovação de licenças ambientais 

de projetos agropecuários (DIÁRIO, 2018a). 

Outra questão polêmica envolvendo o Imap é o fato de que o diretor-presidente do 

órgão, Bertholdo Dewes Neto, nomeado em abril de 2017, é sócio de empresas que atuam no 

agronegócio e no setor madeireiro no Amapá, configurando conflito de interesses, que foi 

apontado pelo Ministério Público Federal (MPF), que recomendou sua exoneração do cargo 

ao governador do estado (MPF, 2017a). Entretanto, o governador não atendeu a 

recomendação e manteve o empresário na direção do órgão, sujeitando o licenciamento e 

fiscalização das atividades de suas empresas a ele mesmo. O resultado desse cenário 

conflituoso foi a prisão de Bertholdo Dewes Neto em fevereiro de 2019, acusado de chefiar 

uma organização criminosa responsável por crimes contra o meio ambiente e a administração 

pública, entre outros delitos de natureza variada (MPF, 2019). 

Em março de 2018, foi a vez do Ibama se tornar alvo da PF, por meio da operação 

chamada Falsum Virtual, para investigar atos ilícitos praticados pelo superintendente do 

órgão, que estaria inserindo dados falsos no sistema de emissão de Documento de Origem 

Florestal (DOF), em favor de uma empresa madeireira, além de atrapalhar as investigações 
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(PF, 2018). Indicando, também, o envolvimento do órgão federal (Ibama) em irregularidades 

para permitir o livre desenvolvimento do capitalismo no Amapá por mecanismos escusos. 

Diante das diversas irregularidades existentes no processo de expansão dos circuitos 

produtivos no Amapá, torna-se preocupante também a descentralização de competência de 

licenciamento ambiental para órgãos municipais, previsto na lei complementar nº 140 de 2011 

do Governo Federal (BRASIL, 2011). O processo de descentralização de licenciamento 

ambiental está em andamento com diversas prefeituras no Amapá, que poderão licenciar 

empreendimentos localmente, sem necessidade de interferência do Imap ou Ibama. 

Considera-se que na esfera dos municípios há maior fragilidade no controle e fiscalização dos 

agentes públicos envolvidos nesse processo e maior facilidade de acesso pessoal à estes 

mesmos agentes pelos interessados nas licenças, o que pode representar maior risco de 

interferências e irregularidades nos processos. 

Por fim, diante do papel do aparato estatal na expansão dos circuitos produtivos no 

Amapá apresentado neste item, cabe expor uma sistematização dos mecanismos e instituições 

envolvidos nesse processo. Para tanto, Quadro 10 apresenta o papel do Estado no processo de 

expansão do capital no Amapá, relacionando esses mecanismos e instituições com base nas 

informações disponíveis no PPA do Governo do Estado do Amapá, programas do Governo 

Federal e legislação vigente. Nele é possível constatar a complexa estrutura organica do 

sistema estatal envolvido no processo de desenvolvimento capitalista no Amapá, seus atores e 

arenas de atuação. 

 

Quadro 10: O papel do Estado no processo de expansão do capital 
Mecanismos Instituições envolvidas diretamente 

Articulação empresarial e de negócios Agência de Desenvolvimento do Amapá 

Articulação política Parlamentares e governantes 

Assistencia técnica e fomento Diagro, Pescap, Rurap e SDR 

Cartografia e geodésia Exército, Ibge, Iepa, Sema e Seplan 

Finaciamento BNDES, Banco do Brasil, Caixa e Afap 

Importação e Exportação CDSA e Receita Federal 

Incentivos fiscais Suframa e legislações municipais, estaduais e federais 

Infraestrutura Dnit, Setrap, Caesa, Cea, Seinf e prefeituras 

Licenciamentos Ibama, Imap, Ief e prefeituras 

Pesquisa e desenvolvimento Embrapa, Fapeap, Iepa, Ifap, Setec, Ueap e Unifap 

Qualificação de trabalhadores Ifap, Seed, Sistema S, Ueap e Unifap 

Regularização de terras Imap, Incra, Seplan e SPU 

Fonte: Abreu (2017), Amapá (2016), Brasil (2011), Dias (2018), Fernandes [Et. Al.] (2016), Gallo (2017), Gea 

(2019a, 2019b), Oliveira (2010), Ramos (2016). 

Organização e elaboração: Margarit, 2019. 

 

 Esta estrutura demonstra a mobilização e envolvimento do Estado no projeto 

hegemônico, o que faz do Estado o principal aparato de planejamento estratégico e 
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desempenho de práticas de defesa dos interesses hegemonicos. Portanto, não há como 

conceber o processo de desenvolvimento capitalista no Amapá desarticulado da compreensão 

do aparato estatal envolvido. Tal pressuposto, resume o papel do Estado nesse processo e 

levanta inúmeras questões relativas a atuação das diversas instituições envolvidas na 

efetivação dos interesses hegemonicos, suas estratégias e práticas legais e ilegais. 

 

 

3.2. A MINERAÇÃO 

 

3.2.1. Garimpos 

 

 A mineração é a primeira atividade a ser relacionada no processo de apropriação 

capitalista dos bens naturais do Amapá devido ao seu maior período de atuação e ao fato de 

ter servido como estimulo a outras atividades. Os bens minerais do Amapá são um antigo 

objeto de cobiça do poder hegemônico, que vem tecendo estratégias de controle territorial, 

com vistas à exploração mineral, desde o período colonial. As primeiras atividades de 

mineração nas terras do Amapá foram registradas no século XVII, por meio de pequenos 

garimpos. Entretanto, apenas em 1893, a mineração ganhou maior destaque no Amapá, com a 

descoberta de ouro na região central do estado, onde atualmente está o distrito do Lourenço, 

no município de Calçoene. Surgiram ainda outras áreas de garimpo no século XX, mas o 

Lourenço se manteve em destaque como o principal núcleo de exploração mineral 

(OLIVEIRA, 2010). 

A extração de ouro durante todo o século XX no Amapá foi realizada, 

predominantemente, na dinâmica do garimpo. O garimpo de ouro no Amapá é, 

essencialmente, uma atividade ligada a uma dinâmica social particular, atrelada a construção 

do imaginário de enriquecimento rápido, que estimula os trabalhadores a atuar na atividade. 

Muitos destes trabalhadores são imigrantes e reproduzem a atividade garimpeira através das 

gerações. No Amapá é comum encontrar garimpeiros que imigraram em busca de trabalho na 

atividade reproduzindo o trabalho que os pais faziam em garimpos de outras unidades da 

federação. 

O garimpo obedece a uma dinâmica particular, do trabalho intenso, rudimentar e 

precário, o que o torna associado a irregularidades, vícios e mortes. O garimpo também 

movimenta uma série de atividades complementares no seu entorno, onde se formam 
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pequenas vilas e até cidades, a partir do comércio e serviços voltados aos garimpeiros. Foi por 

meio da dinâmica do garimpo que se formou o distrito do Lourenço e as cidades de Oiapoque 

e Calçoene, no extremo norte do Amapá. Nestes núcleos urbanos o setor de comércio e 

serviços se desenvolveu de acordo com as necessidades dos trabalhadores do garimpo, 

construindo uma relação de complementariedade e dependência econômica desses núcleos 

urbanos com as atividades garimpeiras. 

Atualmente a dinâmica dos núcleos urbanos que se desenvolveram por meio da 

atividade garimpeira está mudando. O garimpo perde gradativamente a hegemonia na 

economia, que passa a ser diversificada com a renda do funcionalismo público e do setor de 

comércio e serviços. Há também o fato de que muitos garimpos foram desativados por meio 

da ação do Estado em seus mecanismos de fiscalização, dispersando muitos trabalhadores 

envolvidos nestas atividades. O Diagnóstico do Setor Mineral do Estado do Amapá, publicado 

pelo Iepa, aponta que entre 2008 e 2009 havia 32 garimpos no estado, sendo a maioria deles 

desativados, conforme cartografado no Mapa 21. 

 

Mapa 21: Garimpos no Amapá (2008-2009) 

 
Fonte: Oliveira (2010, p.87). 
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Entre os garimpos relacionados, há muitos que funcionam de forma intermitente, pois 

são desativados por força de fiscalização e, após algum tempo, tornam a operar novamente. 

Portanto, é difícil precisar o número de garimpos em funcionamento no Amapá atualmente. 

Mas, cabe destacar dois principais núcleos de garimpo em atividade: no Lourenço, no 

município de Calçoene, e Vila Nova, no município de Porto Grande. Estes núcleos se 

destacam por abrigar centenas de pessoas envolvidas direta e indiretamente na atividade 

garimpeira. Ambos os núcleos apresentam características bem semelhantes: são formados por 

uma área de garimpo e uma vila adjacente, onde ficam as casas dos garimpeiros e pequenos 

estabelecimentos comerciais, como na Fotografia 44, que retrata o garimpo do Gaivota, e a 

Fotografia 45Erro! Fonte de referência não encontrada., mostrando a comunidade Vila 

Nova, ao lado do referido garimpo, no município de Porto Grande. 

 

 
Fotografia 44: Garimpo Gaivota - Vila Nova 

Autor: Margarit, 2018. 

 
Fotografia 45: Vila Nova - Município de Porto Grande 

Autor: Margarit, 2018. 

 

Mesmo que os atuais garimpos representem enclaves da dinâmica de mineração 

constituída no Brasil desde o século XVII, isso não significa que não tenha havido mudanças 

na dinâmica garimpeira. O desenvolvimento das redes técnicas consolidadas com o Pac 

permitiu a melhor atuação do aparelho estatal na fiscalização da atividade garimpeira, o que 

levou ao combate às ilegalidades cometidas nas áreas de garimpo. Simultaneamente, ocorreu 

o esgotamento das reservas de ouro com maior teor disponível próximo à superfície. Este 

novo cenário provocou o declínio da atividade garimpeira, pois a atividade passou a ser 

menos rentável e sujeita a embargos constantes. 

Para que o garimpo pudesse continuar operando diante do contexto de maior presença 

do Estado em seus mecanismos regulatórios os garimpeiros se organizaram em cooperativas e 
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pequenas empresas, permitindo maior segurança jurídica da atividade e inserção no mercado 

formal. A manutenção da atividade também exigiu a introdução de novas técnicas, 

mecanização e atendimento à dispositivos ambientais e trabalhistas. Diante deste novo 

cenário, o número de trabalhadores nos garimpos reduziu e as atividades passaram a ser 

controladas por pequenos empresários do setor. Trata-se, em geral, de ex-garimpeiros, que 

investiram a renda proveniente do garimpo no setor de comércio e serviços nas áreas urbanas, 

e, com isso, passaram a ter condições de investir em máquinas, para modernizar os garimpos, 

e realizar as transações comerciais de ouro no mercado formal
45

. 

Com o domínio empresarial dos garimpos há um processo de migração de garimpeiros 

do Amapá para outras áreas de garimpo de ouro mais rentáveis e menos reguladas pelo 

aparelho estatal na Guiana Francesa e no Suriname, onde há diversos garimpos ilegais. 

Portanto, há um processo gradual de esgotamento do modelo garimpeiro tradicional no 

Amapá. A mineração de ouro passa por uma gradativa requalificação, com o crescimento da 

participação do grande capital, agregando tecnologia e estratégias de atuação dentro dos 

padrões do capitalismo global. Esta nova dinâmica resulta na restrição de trabalhadores 

envolvidos no garimpo e na decadência do setor de comércio e serviços associados 

diretamente à atividade garimpeira. 

 

3.2.2. Mineração industrial 

 

A mineração de manganês realizada pela Icomi no Amapá, a partir de 1957, introduziu 

um novo modelo de mineração no estado, pois se realizou em grande escala, com aparato 

industrial associado, regularização da atividade e construção de infraestrutura de suporte. Este 

novo modelo de mineração não anulou o antigo modelo garimpeiro, visto que cada um 

preenchia um nicho específico de atuação. Desta forma, a mineração no Amapá passou a ser 

marcada por duas referencias: o garimpo de ouro, e suas atividades executadas de forma 

precária e envoltas em ilegalidades, e a mineração industrial de manganês da Icomi, e sua 

organização corporativa, industrial e sistemática. 

A mineração de manganês se tornou o símbolo do modelo de desenvolvimento do 

Estado para o Amapá. Da mesma forma, as vilas operárias de Serra do Navio e Vila 

Amazonas passaram a ser modelo de urbanização e ser operário da Icomi era a referencia de 

                                                     
45

 Vale ressaltar que há indícios de que muitos empresários do setor utilizam as casas comerciais nas cidades 

para lavar dinheiro proveniente de comercialização ilegal de ouro proveniente de garimpos no Amapá e na 

Guiana Francesa. 
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emprego almejado pelo trabalhador do Amapá. Com isso, cria-se uma psicosfera altamente 

positiva entorno da mineração industrial, o que passou a favorecer a introdução de novos 

empreendimentos deste tipo. Em contraposição, o garimpo continuou arrolado à ideia de 

ilegalidade, precariedade e problemas sociais, o que favoreceu a introdução da mineração 

industrial nas áreas de garimpo como referencia de modernização da atividade. Foi nesse 

contexto que duas empresas de mineração de ouro se instalaram no Lourenço, ainda na década 

de 1980: a Mineração Novo Astro e a Mineração Yukio Yoshidome. O Grupo Caemi, 

detentor da Icomi, também diversificou suas atividades de mineração e iniciou projetos 

minerários de cromo, ouro e ferro, que posteriormente foram adquiridos por outras empresas. 

Diante das premissas apresentadas, compreende-se que a atuação da Icomi criou as 

bases para a introdução do grande capital no setor mineral do Amapá. A Icomi representou a 

primeira iniciativa de mineração industrial no Amapá, mas o encerramento de suas atividades 

não significou igualmente o encerramento da mineração industrial. Grande parte dos 

empreendimentos minerais industriais existentes atualmente no Amapá é fruto de pesquisas 

e/ou exploração iniciada pela Icomi. Da mesma forma, a implantação da Estrada de Ferro 

Amapá, ligando Serra do Navio ao Porto de Santana, tornou-se o principal atrativo a novos 

empreendimentos minerais no estado, já que este tipo de rede técnica é imprescindível para a 

movimentação de grandes volumes de carga, com baixo custo.  

O Quadro 11 apresenta uma síntese dos grandes empreendimentos minerais 

implantados no Amapá, o mineral explorado, o local, o período e a empresa que o controla. 

Nele pode-se compreender que a inserção do grande capital na mineração do Amapá começou 

a se diversificar no final do século XX, com a instalação de diversos empreendimentos 

minerais de grandes empresas nacionais e multinacionais. Fica claro também a concentração 

de empreendimentos nos municípios de Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari e Porto 

Grande, por onde a ferrovia passa, demonstrando como a infraestrutura criada para a 

mineração de manganês foi gradativamente sendo incorporada para a produção de outros 

minerais. 
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Quadro 11: Grandes empreendimentos minerais no Amapá 

Nº Mineral 
Local / 

Município 
Período Empresa 

Controle 

acionário 
Nacionalidade 

01 Manganês 

Projeto 

Manganês / 

Serra do Navio 

1957-1997 
Indústria e Comércio de 

Minérios S. A. (ICOMI) 
Caemi Brasil 

02 Caulim 

Morro do 

Felipe / Vitória 

do Jari 

1974-2012 
Caulim da Amazônia S. 

A. (CADAM) 
Grupo Vale Brasil 

2012-atual 
Caulim da Amazônia S. 

A. (CADAM) 
KaMin EUA 

03 Ouro 
Lourenço / 

Calçoene 

1983-1995 
Mineração Novo Astro S. 

A. (MNA) 
- Brasil 

1996-atual 
Cooperativa dos Garimpeiros do Lourenço 

(Coogal) 
Brasil 

04 Cromo 
Vila Nova / 

Mazagão* 

1988-1992 Mineração Cassiporé Caemi Brasil 

1997-2002 Mineração Vila Nova Elkem ASA Noruega 

2002-atual Mineração Vila Nova 

Fasa 

Participações S. 

A. 

Brasil 

05 Ouro 
Lourenço / 

Calçoene 

1989-1992 

Mineração Yukio 

Yoshidome S. A. 

(MYYSA) 

- s/d 

1993-atual 

(inativo) 
Amapá Mineração Ltda. - s/d 

06 Ouro 
Vila Nova / 

Porto Grande 

1990-1992 Mineração Amapari Ltda. Caemi Brasil 

1992-1997 
Mineração 

Água Boa 

Paulo Abib Engenharia S. A. e 

Construtora Centro Oeste 

Mineração Ltda. (CCO) 

Brasil 

07 Manganês 
Vila Nova / 

Porto Grande 
1990-1996 

Companhia Ferro Ligas 

do Amapá (CFA) 
Caemi Brasil 

08 Ferro 
Tracajatuba / 

Tartarugalzinho 
2005-2005 

Sólida Mineração / 

Zamapa Mineração 
- Índia 

09 Ouro 

Tucano / Pedra 

Branca do 

Amapari 

2005-2009 

Mineração Pedra Branca 

do Amapari Ltda. 

(MPBA) 

GoldCorp Canadá 

2010-atual Beadell Brasil Ltda. 
Beadell 

Resources 
Austrália 

10 Ferro 
Vila Nova / 

Mazagão* 

2007-2009 Mineração Amapari Ltda. Caemi s/d 

2009-atual 
Unangem Mineração e 

Metalurgia S. A. 
Eldorado Gold Canadá 

11 Ferro 
Pedra Branca 

do Amapari 

2007-2008 
MMX Mineração e 

Metálicos 
Grupo EBX Brasil 

2008-2013 
Anglo Ferrous Amapá 

Ltda. 

Anglo 

American 
Reino Unido 

2013-2017 
Zamin Amapá Mineração 

S. A. 
Zamin Ferrrous Índia 

2017-atual DEV Mineração S.A. Grupo Jindal Índia 

12 Ferro 
Vila Nova / 

Mazagão* 
2010-atual Mineração Vila Nova 

Fasa 

Participações S. 

A. 

Brasil 

*O acesso é feito pelo distrito de Cupixi, no município de Porto Grande. 

Fonte: Oliveira (2010), Chagas (2010) e Trabalhos de campo. 

Organização e elaboração: Margarit, 2019. 

 

Somam-se aos empreendimentos de grande porte as diversas áreas de mineração de 

agregados da construção (areia, seixo, argila, brita, cascalho e saibro), explorados em 
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pequenos empreendimentos, geridos, em geral, por empresários locais. Há ainda no Amapá o 

potencial de exploração de outros minerais. Já são conhecidos ou pesquisados a presença de 

cromita (óxido de cromo e ferro), granito, níquel, nióbio, tantalita (nióbio e tântalo), torianita 

(tório, uranio e chumbo)
46

, bauxita, zircônio e rochas ornamentais, além da possibilidade de 

ampliação da exploração de ouro, ferro, cromo e água mineral (OLIVEIRA, 2010). Esta 

potencialidade de exploração dos bens minerais do Amapá faz com que haja uma grande 

quantidade de processos minerários tramitando no DNPM. A espacialidade deste fenômeno 

pode ser observada no Mapa 22, que mostra todos os processos minerário do Amapá. 

 

Mapa 22: Processos minerários no DNPM 

 

 

Dos minerais de potencial exploração, alguns estão sendo impedidos de serem 

explorados devido à existência de áreas protegidas e da Reserva Nacional do Cobre e 

Associados (RENCA), que possui regime especial de exploração mineral, onde as atividades 

só podem ser autorizadas pela CPRM. A Renca foi ainda objeto de polêmica após a sua 

extinção por meio do Decreto Presidencial 9.142/2017 (BRASIL, 2017a), que, devido à 

pressão de ambientalistas e grande repercussão na mídia, foi revogado por meio do Decreto 

                                                     
46

 Mineral extremamente raro e radioativo, cuja principal reserva mundial está no Amapá. Em 2008 a Polícia 

Federal apreendeu cerca de 600 quilos deste minério no Amapá, extraído de forma ilegal. 
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9.147/2017 (BRASIL, 2017b), mas manteve a extinção da reserva, resguardando apenas as 

áreas protegidas, até que foi revogado completamente pelo decreto 9.159/2017 (BRASIL, 

2017c).  

O trabalho de diagnóstico do setor mineral do Amapá, realizado pelo Iepa, resultou na 

classificação das áreas de exploração em distritos mineiros, alguns produtivos e outros 

potenciais, como representado no Mapa 23, que também apresenta os limites das províncias 

metalogenéticas, estabelecidas de acordo com o contexto geológico, os depósitos minerais e a 

infraestrutura de transporte. Esta classificação serve de instrumento para as políticas públicas 

voltadas ao setor e demarca espacialmente a territorialização do capital na mineração e a 

apropriação dos bens minerais. 

 

Mapa 23: Distritos mineiros do Amapá 

 
Fonte: Adaptado de Oliveira (2010, p. 118). 
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É notável a expansão espacial das atividades de mineração por todo o estado e sua 

relação com as infraestruturas de circulação, na qual rodovias, ferrovia, hidrovias e portos se 

complementam na malha de redes técnicas necessárias à mineração industrial. Esta assertiva 

pode ser melhor compreendida com a análise da evolução temporal do número de processos 

minerários no Amapá, registrados no DNPM. A interpretação do Gráfico 1 demonstra que há 

dois momentos de franco crescimento do número de processos minerários no Amapá, um na 

década de 1980, no contexto de construção das rodovias BR-156 e BR-210, pela Ditadura 

Militar, e outro na década de 2000, no contexto dos Enid e Pac. 

 

Gráfico 1: Evolução do número de processos minerários no Amapá (1952-2017) 

 
Fonte: DNPM, 2019 

 

Portanto, as grandes obras de infraestrutura executadas no âmbito do Pac se 

apresentam como potenciais indutoras do processo de expansão da atividade mineradora no 

Amapá. O asfaltamento de rodovias é substancial promotor da mineração por facilitar o 

acesso e o transporte da produção. Entretanto, a manutenção das atividades da Estrada de 

Ferro Amapá é fundamental para que a mineração de substancias como ferro, manganês, e 

cromo, seja competitiva. Juntos, ferrovia e rodovias compõem, de forma complementar, o 

sistema de escoamento dos produtos minerais para exportação. As rodovias servem para o 

transporte em curta distancia, das minas até a ferrovia, de onde os minérios são transportados 

até o porto. 

Na dinâmica da mineração no Amapá apenas os agregados da construção são 

predominantemente para o consumo interno, já os outros minerais seguem para exportação 

por meio do Porto de Santana. A única exceção é o caulim produzido no município de Vitória 

do Jari, que é transportado por meio de um mineroduto (Fotografia 46) para a planta industrial 
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em Munguba (Fotografia 47), na margem direita do Rio Jari, portanto, no município de 

Almeirim, no estado do Pará, de onde é exportado.  

 

 
Fotografia 46: Mineroduto da Cadam 

Autor: Margarit, 2018. 

 
Fotografia 47: Indústria da Cadam em Munguba 

Autor: Margarit, 2018. 

 

Esta dinâmica demonstra, acima de tudo, como os bens minerais do Amapá se 

tornaram objeto de apropriação pelo grande capital e se inserem no mercado mundial como 

commodity, sem que haja nenhuma atividade de transformação industrial desses minerais no 

Amapá, o que agregaria valor à produção e geraria empregos. 

A construção de usinas hidrelétricas também é indutora do desenvolvimento da 

mineração no Amapá, pois passa a oferecer energia abundante e barata para esta atividade. A 

instalação da UHE Coaracy Nunes, em 1978, e de linhas de transmissão, se deu no contexto 

de atendimento da demanda de energia para o empreendimento de mineração de manganês da 

Icomi e viabilizou a instalação de outros empreendimentos. Da mesma forma, as novas 

hidrelétricas implantadas com o Pac atendem a demanda reprimida de empreendimentos 

minerários existentes e disponibilizam energia para novos empreendimentos. 

  

 

3.3. O AGRONEGÓCIO 

 

3.3.1. A silvicultura 

 

A apropriação das terras do Amapá pelo agronegócio começou de forma tímida e 

pontual no final da década de 1970, como forma de cumprimento de cláusula contratual da 

Icomi, que a obrigava a reinvestir 20% de seu lucro líquido no Amapá. Uma das iniciativas de 

reinvestimento de lucros da Icomi foi na silvicultura, por meio da empresa Amapá Florestal e 
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Celulose S. A. (Amcel). A instalação da Amcel no Amapá, em 1976, foi o ponto de partida 

para a incorporação de grandes extensões de terra ao agronegócio. A empresa começou a 

plantar pinus, em 1977, e, posteriormente (2004), optou pelo plantio de eucalipto. 

Inicialmente a empresa era de propriedade do Grupo Caemi, controlador da Icomi. Em 1996, 

a Amcel passou a ser controlada pela Champion Papel e Celulose, e, em 2000, pela 

International Paper do Brasil Ltda (EUA), período em que recebeu o nome de Chamflora.  

Atualmente, o controle acionário da Amcel pertence aos grupos japoneses Nippon 

Paper Industries e Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK). Segundo dados da própria 

empresa, a Amcel é detentora de 130.000 hectares de terras para o plantio de eucalipto e 

180.000 hectares de reserva distribuídos nos municípios de Amapá, Ferreira Gomes, Itaubal, 

Macapá, Porto Grande, Santana e Tartarugalzinho (AMCEL, 2018a) A empresa apresenta 

212.884,10 hectares em plano de manejo certificado (AMCEL, 2017b) e está em expansão de 

suas áreas de plantio (AMCEL, 2018b). 

No Mapa 24 são apresentadas as propriedades da Amcel no Amapá. É possível 

compreender a distribuição geográfica das atividades de plantio da Amcel junto às rodovias e 

próximas à Santana, onde está a estrutura de processamento e exportação. A localização das 

terras da Amcel também está associada com a incidência do Bioma Cerrado, prioritário e 

estratégico para o agronegócio. Essa dinâmica espacial do empreendimento revela a 

importância das redes técnicas para o desenvolvimento do agronegócio e sua relação com a 

seletividade espacial promovida pelo capitalismo. 
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Mapa 24: Terras da Amcel no Amapá 

 
 

 A implantação e expansão das atividades da Amcel no Amapá são fruto da política 

territorial estatal de expansão do capitalismo, concedendo incentivos fiscais, financiamento 

público e terras para empreendimentos desta natureza. A Amcel introduziu uma nova 

racionalidade na forma de uso e ocupação da terra com a monocultura destinada à exportação 

ainda no final do século XX e se tornou a principal referencia do agronegócio no Amapá. Nas 

imagens a seguir estão representadas as etapas do circuito produtivo da silvicultura no 

Amapá: a plantação uniforme de eucalipto em grandes extensões de terra (Fotografia 48), o 

eucalipto após o corte aguardando para ser transportado (Fotografia 49), o veículo que 

transporta o eucalipto entrando na sede da Amcel, em Santana (Fotografia 50) e o depósito de 

cavaco após o processamento, pronto para ser exportado (Fotografia 51).  
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Fotografia 48: Plantação de eucalipto 

Autor: Margarit, 2018. 

 

 
Fotografia 49: Eucalipto cortado 

Autor: Margarit, 2018. 

 

 
Fotografia 50: Transporte de eucalipto 

Autor: Margarit, 2018. 

 
Fotografia 51: Cavacos para exportação 

Autor: Margarit, 2018. 

 

 O circuito produtivo da silvicultura no Amapá tem sido fortalecido com o 

desenvolvimento das redes técnicas, que permitem a maior competitividade da produção, 

transporte, processamento e exportação. As grandes obras de infraestrutura do Pac estão 

beneficiando a Amcel, agregando competitividade e fluidez às suas atividades. Entretanto, 

cabe ressaltar que não é realizado o processo de produção industrial da celulose no Amapá, 

mas apenas a exportação de cavacos, ou seja, da madeira triturada. Desta forma, não há 

agregação de renda ao produto exportado, o que poderia gerar mais empregos e impostos no 

setor.  

 

3.3.2. A produção de grãos 

 

Com o início da implantação da estrutura portuária para movimentação de grãos no 

Amapá, em 2012, houve uma corrida para aquisição de terras no estado. Produtores de grãos 
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procedentes de vários estados, principalmente da Região Centro-Sul, apostaram na compra de 

terras no Amapá como estratégia de antecipação às vantagens competitivas que o estado 

adquiriria com a instalação do terminal graneleiro. Os produtores de grãos encontraram no 

Amapá terras baratas, ou praticamente de graça, como relatam eles mesmos, com custo 

variando de cem a quinhentos reais por hectare. De início, as terras do município de Macapá e 

dos municípios em seu entorno foram as primeiras a serem adquiridas, mas gradualmente, 

com o escasseamento das terras disponíveis nestes municípios, as terras mais distantes do 

porto também foram sendo adquiridas por produtores de grãos. Já em 2017, foi constato em 

trabalho de campo que as terras com baixo valor para venda só podiam ser encontradas em 

áreas pouco propícias ao agronegócio, com terrenos alagados, demasiadamente ondulados 

e/ou com predominância do Bioma Amazônia. 

Devido ao expoente aumento no preço da terra, está se desenvolvendo no Amapá um 

mercado de terras altamente rentável aos especuladores. Neste nicho de mercado os 

empresários do Amapá tem adquirido terras dos povos tradicionais e realizado melhorias, 

como a instalação de cercas e a regularização fundiária, o que tem permitido a corretagem dos 

imóveis rurais a valores superiores a mil reais por hectare, conforme apurado em trabalho de 

campo. Trata-se, em geral, de terras no cerrado amapaense, servidas por estradas principais ou 

vicinais, portanto, relevantes para o agronegócio. 

As terras que estão sendo incorporadas ao agronegócio e ao mercado de terras no 

Amapá são, em sua maioria, terras que estavam sob posse de povos tradicionais, que nelas 

praticavam caça, pesca, extrativismo vegetal e plantio de mandioca, mas que, em muitos 

casos, diante da vulnerabilidade social, entenderam como oportuna a venda. Neste caso, trata-

se de uma expropriação consentida, na qual empresários veem a oportunidade de negócio e os 

povos tradicionais veem uma oportunidade de capitalização.  

Este processo vem se revelando como uma grande armadilha para os povos 

tradicionais, pois o valor obtido com a venda das terras é baixo. Os relatos mostram que 

dependendo do tamanho e localização os valores de venda das terras por povos tradicionais 

variam em média de trinta a cinquenta mil reais. Quem vende a terra acaba gastando o valor 

obtido em poucos meses, com o sustento da família e/ou com a aquisição de alguns poucos 

bens, como casa, carro e motocicleta. Com o término do dinheiro proveniente da venda da 

terra muitas famílias terminam em situação de miséria em aglomerados de exclusão das 

periferias dos centros urbanos. 
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Muitos são os relatos de famílias que tentam adquirir ou se apossar de uma nova terra, 

mas que diante da valorização e escasseamento de terras devolutas acabam por integrar o 

contingente de desempregados ou trabalhadores informais nas zonas urbanas dos municípios, 

corroborando com o agravamento de diversas problemáticas urbanas, entre elas, a violência, 

conforme relato de uma agricultora, quando questionada sobre o destino das famílias que 

venderam ou foram expulsas de suas terras no município onde residi, conforme a seguir: 

 

Vindo aqui pra cidade. Vai pra Macapá, e com dois anos venho voltar. Vão pra 

onde? Que ai não vão entrar mais pra canto nenhum. Aí é que vai a miséria. Daqui 

a uns dias não vai se poder comprar um quilo de carne no mercado, o bandido vai 

lhe voar pra tomar, porque ele não tem, vai roubar. Pai de família, de quatro, cinco 

filhos, vem pra cidade, fazer o que? (A. O. C., 2017) 

 

Há ainda aqueles que vendem a terra, não conseguem se apossar de uma nova terra, e 

diante da necessidade, na tentativa de perpetuar seu modo de vida, acaba furtando a produção 

de terras alheias, conforme relato de um agricultor de Calçoene, ao falar de um vizinho que 

vendeu seu terreno: 

 

(...) vendeu o terreno. Parte de campo, né. Hoje ele não tem onde cortar uma vara. 

Tem que depende do terreno dos outros. (...) Porque você precisa duma vara, 

precisa duma madeira, precisa duma madeira pra casa. Ele tem um terreninho vai 

lá, pega o motor dele, compra o motor, vai lá tira madeira. Sem problema nenhum. 

Tira uma licença aqui na ambiental. Passa a madeira e traz pra cá. Mas muitos não 

pensa isso. Ele pensa que tá tirando o açaí dos outro, patauá dos outro, a banana 

dos outro, tirando a mandioca dos outro, tomando a batata dos outro, o cará dos 

outro, a macaxeira dos outro. Pra ele é vantagem. (S. P. F. G., 2017) 

 

Vale ressaltar que as terras em questão são terras públicas e, portanto, não podem ser 

adquiridas pelo processo de compra e venda (BRASIL, 1966). As terras públicas também não 

são passíveis de regularização para o desenvolvimento de atividades do agronegócio, mas 

apenas para famílias ou comunidades tradicionais, conforme aponta a legislação vigente 

(BRASIL, 2009). A terra pública só é passível de apropriação para empreendimentos 

capitalistas se houver concorrência pública. Mas esse processo de apropriação de terras 

públicas no Amapá tem sido feito sem nenhuma concorrência pública, com total anuência e 

apoio do aparelho estatal, principalmente na figura do Imap, que é responsável pela 

regularização das terras no estado, conforme aponta a CPT: 

 

Aí a grilagem imperou no Estado e, em vários casos, com o favorecimento dos 

próprios institutos que perseguiram interesses eleitoreiros e deixaram de levar a 

sério o bem comum da sociedade e a defesa do patrimônio público. Típica foi a 

emissão de quase uma centena de títulos definitivos, concedidos a toque de caixa 

pelo IMAP, sobre terras que pertenciam à União. Apesar da ilegalidade cometida e 

já reconhecida pelo Ministério Público, vários destes títulos foram aceitos pelos 
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cartórios e transformados em matrículas, consumando, assim, o fato (CPT, 2016, p. 

20). 

 

A atuação do agronegócio em associação aos cartórios está favorecendo a apropriação 

irregular das terras, que é caracterizada pela CPT como “grilagem cartorial”, prática 

conhecida pelo judiciário, mas que não é combatida, conforme descrito: 

 

Provocada pelas denúncias oferecidas pela Comissão Pastoral da Terra, a 

Corregedoria do TJ-AP, por exemplo, comprovou e declarou a nulidade de pleno 

direito de muitas matrículas de imóveis nos cartórios de registro de imóveis de 

Amapá, Calçoene, Tartarugalzinho e Ferreira Gomes. (...) Estas matrículas nulas, 

porém, só podem ser canceladas através de uma ação judicial direta que, até agora, 

ninguém quis promover, nem a própria Corregedoria. É assim que alguns juízes, 

mesmo tendo sido informados da nulidade, consideram ainda válidas essas 

matrículas que não foram formalmente canceladas e mandam despejar muitas 

famílias de agricultores e posseiro legítimos, que há décadas vivem e trabalham 

nestas mesmas terras. 

Outras ilegalidades encontradas nos cartórios de imóveis produzem o que a CPT 

chama de “grilagem cartorial”, quando vários registros cartoriais, num passe de 

mágica, acabam aumentando e  multiplicando a área dos imóveis e até mudam sua 

localização geográfica (CPT, 2016, p. 18). 

 

Há diversos relatos de que a regularização das terras para o agronegócio não se limite 

às adquiridas por compra, mas que muitos aproveitam para incorporar terras devolutas 

adjacentes, ou de povos tradicionais. Esta assertiva foi constatada na fala de diversos 

entrevistados
47

 e está ocorrendo de forma generalizada nas terras do cerrado amapaense. O 

processo de apropriação ilegal de terras públicas e de posseiros no Amapá e suas 

consequências podem ser compreendidos no relato de um líder dos povos tradicionais do 

município de Calçoene: 

 

O que nós temos visto, ouvido falar e vivido aqui no município é justamente isso, né, 

a invasão, vamos dizer assim, de muitos empresários, em algumas circunstancias, 

chegando e comprando terras a um preço, assim, vamos dizer, preço irrisório, e 

dominando quase a área toda do município. E em algumas outras ocasiões é 

chegando como invasores, é por trás dos terrenos de alguns munícipes daqui. 

Pegando e requerendo área, ou quando não invadindo mesmo. É uma área, que 

vamos dizer assim, pra muitos é considerado “involutil”, e eles tão tomando de 

conta, tomando de conta, chegando, colocando cercado, colocando pessoas. Em 

algumas localidades nós já temos, assim, é, o conhecimento que, já com pessoas 

armadas pra tomarem de conta. E isso é uma coisa que tá acontecendo com muita 

frequência aqui no município. (...) Antes você pegava, você tinha total liberdade, 

qualquer munícipe de chegar, apesar de ter um chamado dono de certa terra aqui, 

mas você chegava, você poderia fazer a extração de qualquer matéria que tivesse 

lá, como o açaí, a castanha. Você poderia entrar com total liberdade pra fazer uma 

cassada, hoje em dia, em algumas áreas aqui, hoje em dia já não acontece mais. 

Porque, porque essas pessoas, como lhe falei, elas tão cercando essas áreas, tão 

colocando pessoas pra tarem tomando de conta, e usando até de um recurso, assim, 

                                                     
47

 Informação oral proveniente dos entrevistados N. S. T., R. S. M., E. S. M., A. P. S., R. A. S. M. e S. M. 

(2017). 
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como era, se via no passado, pegando a intimidade, de pegar e se tornar dono 

mesmo, assim, como se dizer, senhores feudais daquelas terras. E é isso que agente 

está vendo, voltando a acontecer hoje aqui no município. (...) Tem pessoas hoje em 

dia que tá se sentindo, vamos dizer assim, sufocada, porque várias pessoas eram 

donas daquela grande extensão de área, hoje em dia você está cercado por pessoas 

que você não conhece. E tá só você ali naquele meio. Então algumas pessoas se 

sente constrangida, se sente, de certa forma, ameaçada. E tem pessoas que tá 

acontecendo muito isso aqui. As pessoas pegam, como lhe falei, tão vendendo os 

terrenos, por um preço irrisório, pra, acho assim, não melhor eu vender, porque eu 

não sei  o que pode acontecer no futuro. Então, como lhe falei, eles tão tomando 

conta de tudo. (...) Agora, o receio da gente é essa. De chegar o momento que algum 

dos nossos munícipes chegue até a passar necessidade, justamente por causa disso, 

por não ter mais aquele espaço de fazer a exploração de recursos naturais que era 

feito no passado.  (N. S. T., 2017). 

 

Cabe destacar ainda uma particularidade do processo de apropriação dos bens naturais 

do Amapá que ocorre nos municípios de Itaubal e Cutias. Nestes municípios há a ocorrência 

de muitas palmeiras de bacaba, como demonstrado na Fotografia 52. O fruto da bacaba é 

muito consumido por povos tradicionais do Amapá, mas especialmente nestes municípios. 

Entretanto, extensas áreas estão sendo desmatadas para dar lugar ao plantio de grãos, 

suprimindo grande quantidade de palmeiras de bacaba. A supressão vegetal das bacabeiras 

está reduzindo a oferta do fruto e intensificando os conflitos entre os povos tradicionais que 

vivem do extrativismo da bacaba, pois há famílias que vendem suas terras e, sem ter sua 

própria terra para extrair o fruto, acaba por retirar os mesmos de terras alheias. Na Fotografia 

53 é possível constatar uma área recém-desmatada e queimada, com restos de palmeiras de 

bacaba, em terras adquiridas para o plantio de grãos no município de Cutias. 

 

 
Fotografia 52: Área de ocorrência de bacabas 

Autor: Margarit, 2017. 

 
Fotografia 53: Área onde havia bacabas desmatada 

Autor: Margarit, 2017. 

 

 A supressão vegetal de grandes áreas para o plantio de grãos está criando no Amapá 

uma nova dinâmica da paisagem, com grandes áreas de plantios de grãos e nenhuma árvore, 

sem um limite no horizonte, que reproduz uma realidade já intensamente presente na Região 
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Centro-Sul, mas que ainda não havia se feito presente no estado do Amapá. A Fotografia 54 

mostra um exemplo desta nova dinâmica da paisagem, com uma área de plantio de grãos onde 

se vê em primeiro plano alguns pés de soja e grãos espalhados e, em segundo plano, uma 

extensa área sem limite no horizonte onde acabara de ser colhida a soja. 

 

 
Fotografia 54: Área de plantio de soja 

Autor: Margarit, 2017. 

 

 A relação conflituosa de apropriação privada de terras pelo agronegócio em territórios 

de povos tradicionais foi apontada pelo Zoneamento Socioambiental do Cerrado do Amapá, 

realizado pelo Iepa. Nele, consta a categoria Consolidação das áreas que concentram maior 

dinamismo socioeconômico, classificada de acordo com o processo de uso e ocupação do solo 

integralmente estabelecido. Nesta categoria foi definida a Zona de consolidação das 

estruturas produtivas com agricultura mecanizada localizada em partes de áreas de uso 

especial, que representa a sobreposição entre o agronegócio e o território de povos 

tradicionais, indicando as seguintes subzonas: Subzona de consolidação das áreas diretamente 

utilizadas com agricultura mecanizada em parte da APA do Rio Curiaú, com 995,1848 

hectares, Subzona de consolidação das áreas diretamente utilizadas com agricultura 

mecanizada em partes das Áreas Quilombolas: São Pedro dos Bois, Ambé e Conceição do 

Macacoari, com 3.701,0165 hectares, Subzona de consolidação das áreas diretamente 

utilizadas com agricultura mecanizada em parte da área do Projeto de Assentamento de 

Reforma Agrária do Itaubal, com 517,5789 hectares, e Subzona de consolidação das áreas 

diretamente utilizadas com agricultura mecanizada em partes sobrepostas das áreas da APA 
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do Rio Curiaú e Área Quilombola do Rosa, com 367,9408 hectares (FERNANDES [et. al.], 

2016). 

 As zonas de conflito relacionadas pelo Iepa demonstram o pleno conhecimento do 

Estado dos conflitos pela posse e uso da terra, mas sem que isso signifique uma mobilização 

em sua solução. Cabe ainda ressaltar que muitas outras terras encontram-se em situação de 

conflitualidade, mas não foram relacionadas no zoneamento do cerrado por não serem terras 

reconhecidas legalmente como de povos tradicionais e acabam por configurar como zona de 

expansão do agronegócio. Um exemplo de povos tradicionais expulsos da terra pelo 

agronegócio ocorreu com na comunidade de Boa Vista da Pedreira, no município de Macapá, 

caso que é aprofundado no Capítulo 4, com base em relato exposto no Apêndice II deste 

trabalho. Somam-se tantas outras terras existentes fora do bioma cerrado que estão também 

sujeitas a conflitos pela posse e uso da terra, mas que não foram mapeados. 

 Um dos casos já plenamente conhecidos e judicializados de conflito entre o 

agronegócio e povos tradicionais é o da comunidade quilombola do Ambé, no município de 

Macapá. A manutenção do modo de vida desta comunidade está sendo ameaçada pela 

ocupação das terras da comunidade pelo agronegócio e a contaminação dos bens naturais por 

agrotóxicos. Trata-se de severos prejuízos à caça, pesca, agricultura e criação de animais, que 

afeta diretamente a alimentação das famílias, além da deterioração da via de circulação que dá 

acesso à comunidade, conforme relata um de seus representantes: 

 

Nós tínhamos aqui do veado ao jabuti. Agente... era farto de caça. Mas aí, com essa 

destruição, principalmente o tatu e o jabuti foi o que mais sofreram. Você via casco 

de jabuti quebrado, da lâmina da máquina, e era aquele absurdo, tatu morto. Nessa 

situação. Agente saia, como eu lhe falei, agente saía, quando o mês de março, 

janeiro, fevereiro. Aí março, agente saía pra caçar DE DIA. Pegava seu cachorro ia 

embora. Pegava dois, três tatu, vinha embora pra casa. Olha, se se esquecia. Aí... o 

pessoal pegava grande mesmo. Hoje você anda o dia inteiro e não mata nenhum. E 

aí a água, colocam os produto pra planta, né, os insumos, e escorre nas água, e 

olha a mortandade de peixe. Morre muito peixe. E aí vai contaminando tudo. (...) E 

outra coisa, sem contar que os nossos animais, você vê que tem aquele mata burro 

alí, aquela pontezinha, não tem? O nosso gado se estendia até lá naquela entrada 

que tá pica-pau, ilha bela. Era por alí que o nosso gado trabalhava. Hoje não pode 

passar mais pra lá. Porque eles plantam, quando plantam, se vai dez, volta nove, 

volta oito. E nunca apareceu quem é que mata. (...) É tudo solto porque é tudo 

família. Cada um conhece a marca, a sua marca. Se vê o animal do outro doente vai 

lá, cura. É, ainda tem aqui, graças a deus, ainda tem esse entendimento. Nós 

trabalhamos com gado, cavalo, porco, carneiro. É. E agora agente não trabalha 

mais com roça porque ficou... porque nós tinha plantio de roça, porque agente ficou 

restrito aqui. Se agente plantar roça tira mais o espaço do campo dos animais. (...) 

E sem contar que se você chega, quando tá na colheita, você vai comprar uma saca 

de soja lá, é 60 reais, 70 reais. Não tem a capacidade de dar uma ajuda na 

comunidade. É tudo vendido. Não tem contrapartida pra comunidade. Só prejuízo. 

O ramal daqui fica intrafegável de inverno. Porque no tempo que tão plantando é 

carregando tanta material aí, esses bi trem entrando aí e vai rasgando tudo aí pra... 

e vai acabando tudo. (F. P. R., 2018). 
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Há ainda comunidades tradicionais que não possuem conflitos com o agronegócio pela 

posse da terra, mas são afetadas pela forma de uso das terras adjacentes pelo agronegócio. O 

processo de produção de grãos necessita do uso intensivo de agrotóxicos, que são aplicados 

nas áreas de cultivo, se dispersam no ar e contaminam o solo e os bens hídricos. A 

proximidade do plantio de grãos com algumas comunidades permite que os agrotóxicos 

pulverizados nas plantações cheguem até as comunidades tradicionais, pelo ar e/ou pela água 

e impacta a população e seu modo de vida, como relata o representante dos moradores da 

comunidade de Santo Antônio da Pedreira, no município de Macapá: 

 

Nós temos o problema do veneno da soja. Que é muito forte o veneno. Causando 

coceira. Causando um impacto muito grande pra comunidade. Porque nós do 

assentamento, que nós temos um assentamento, nós não tamo podendo mais 

produzir, produzir verdura. Porque a mosca, ela vem da soja pra dentro do 

assentamento. E ela devora tudo. A mosca. Tá entendendo? Ela devora tudo. Quer 

dizer, plantio de cebolinha,... verdura! Ela come tudo. Ela pousa ali e quando ela 

sai a verdura fica praticamente queimada. Seca, seca, seca. Por conta desses 

insetos (A. C. S., 2018). 

 

Outros dois casos semelhantes de impacto aos povos tradicionais devido a 

contaminação por agrotóxicos da atividade do agronegócio foram registrados nas 

comunidades de São Joaquim do Rio Pedreira e Peixe-Boi, ambas no município de Macapá 

(ALAP, 2015a, 2015b). Tratam-se de casos em que a água consumida pela população dessas 

comunidades foi contaminada, prejudicando a saúde das pessoas e o meio ambiente. 

Entre tantos conflitos e irregularidades no processo de expansão do agronegócio no 

Amapá, em setembro de 2018, teve início a operação da Polícia Federal intitulada de Terras 

Caídas, para desarticular uma organização criminosa especializada em grilagem de terras. A 

operação é fruto de investigações da Polícia Federal em parceria com o Ministério Público 

Federal e apura a inclusão de dados falsos no Sistema de Gestão Fundiária (Sigef), para 

transformar cerca de dois mil hectares de terras da União, que não possuem nenhum tipo de 

ocupação, em propriedade privada para fins de especulação fundiária (MPF, 2018a). Na 

segunda fase da operação, realizada em novembro de 2018, foram presos o funcionário do 

Incra Enéas dos Santos Raiol e o empresário Marcos Paulo Bertolo, sócio da Terra 

Engenharia Soluções Ambientais Sustentáveis Ltda e da M. P. Bertolo Engenharia Eireli 

(DIÁRIO, 2018c). 

A realização dessa operação evidenciou o esquema fraudulento de apropriação de 

terras públicas e a participação de instituições estatais no esquema. Entretanto, as informações 
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coletadas em trabalho de campo levam a crer que as ilegalidades que envolvem a expansão do 

agronegócio no Amapá são mais extensas e envolvem um número maior de atores. Por isso, 

serão tratadas com mais profundidade no Capítulo 4. 

 

3.3.3. A pecuária 

 

 A atividade pecuária é antiga no Amapá. Antônio Teixeira Guerra relata que a criação 

de gado ocorre desde o início da colonização das terras do Amapá, entretanto destaca que 

investimentos em infraestrutura das fazendas, melhoramentos genéticos e exposições 

agropecuárias passaram a ocorrer apenas após a criação do Território Federal do Amapá 

(1943) (GUERRA, 1954). Desde então a pecuária passou a ser uma atividade amplamente 

difundida no Amapá, tanto em campos inundáveis, quanto na terra firme, mas sempre ao 

longo do litoral e próximo às cidades. 

A diversidade de ambientes faz com que a pecuária no Amapá seja caracterizada pela 

predominância de bubalinos nos campos inundáveis e bovinos nos campos de terra firme, 

devido a melhor adaptação das espécies a cada um destes ambientes. As imagens a seguir 

mostram exemplos dessas duas práticas de atividade pecuária, uma área destinada à pecuária 

bubalina, em campos inundáveis na região dos lagos do Amapá, no município de Pracuúba 

(Fotografia 55), e uma área destinada à pecuária bovina, em terra firme, no município de 

Amapá (Fotografia 56). 

 

 
Fotografia 55: Pecuária bubalina em Pracuúba 

Autor: Margarit (2017). 

 
Fotografia 56: Pecuária bovina em Amapá 

Autor: Margarit (2017). 
 

A atividade pecuária no Amapá se manteve voltada para o abastecimento do mercado 

interno, o que fez com que houvesse uma restrição neste setor, já que os pecuaristas 
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dependem unicamente da demanda gerada internamente. Este cenário de acanhamento da 

atividade pecuária no Amapá se manteve até então por falta de vias de transporte para outros 

estados, mas principalmente pela não erradicação da febre aftosa, que impede a exportação da 

carne. 

O Gráfico 2 apresenta o efetivo de animais bovinos e bufalinos no Amapá. Nele é 

possível verificar um crescimento constante do rebanho bufalino, fruto de igual crescimento 

da demanda interna, e relativa estagnação do rebanho bovino. O crescimento maior do 

rebanho bufalino em detrimento do bovino se deve a dois fatores: a melhor adaptação dos 

bufalinos ao ambiente, principalmente nos campos alagáveis, e a expansão da agricultura em 

terra firme, principalmente no período 2006-2017, onde os bovinos são mais aplicados na 

atividade pecuária. 

 

Gráfico 2: Efetivo de animais bovinos e bufalinos no Amapá (1975-2017) 

 
Fonte: IBGE, 1975-2017. 

 

 O desenvolvimento das redes técnicas no Amapá tem permitido a expansão da 

pecuária. Entretanto, o reconhecimento do Amapá como livre de febre aftosa com vacinação, 

em dezembro de 2017 (FAÇANHA, 2017), representou o principal marco para a expansão da 

pecuária, pois possibilitará a inserção do rebanho no mercado externo. Este fato deve acelerar 

o crescimento do rebanho, que não ficará mais restrito apenas ao mercado interno. 

 O Governo do Estado do Amapá tem sido o principal promotor da atividade pecuária, 

fomentando a expansão e modernização da atividade. Além do trabalho de combate a febre 

aftosa, há também a realização de eventos de promoção da pecuária, como a 1ª ExpoBúfalo, 
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que ocorreu em 2018, em Macapá, com palestras, seminários, mesas redondas, oficinas e 

exposições (LEITE, 2018c). 

O crescimento da atividade pecuária vem acompanhado de diversas problemáticas 

ambientais e sociais. No setor social o principal impacto é na concentração fundiária, já que a 

pecuária praticada no Amapá é predominantemente extensiva e se dá em campos naturais. 

Entretanto, há também formação de pastos em áreas desmatadas de cerrado e floresta. A 

expansão da pecuária tende a agravar essas problemáticas e gerar outras. 

 A problemática ambiental da atividade pecuária no Amapá ganhou grande repercussão 

após o fim da “pororoca” no rio Araguari. A pororoca é um fenômeno provocado pelo 

encontro das aguas do rio com o mar e ocorre em muitos rios da Amazônia, entretanto, o 

fenômeno da pororoca no rio Araguari era um dos mais conhecidos e visitados da região, por 

sua magnitude e fama entre os surfistas. Em 2015 este fenômeno foi declarado extinto 

(ALVES, 2015), o que levou a comunidade científica a realizar pesquisas no intuito de 

compreender que mudanças na hidrodinâmica do rio Araguari haviam ocorrido. O 

pesquisador Eldo Silva dos Santos apurou que a erosão progressiva criou um novo canal, 

chamado de Urucurituba, entre o rio Araguari e o rio Amazonas, que capturou quase toda a 

vazão do baixo curso do rio Araguari (SANTOS, 2017), como aponta o Mapa 25. 

 

Mapa 25: Alteração na hidrodinâmica da foz do rio Araguari (2006/2016) 
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A erosão e consequente abertura deste novo canal foi provocada pela atividade 

pecuária nestas terras, que degradaram a vegetação e os solos, propiciando o processo de 

erosão, que culminou na mudança do fluxo de água do rio Araguari (ALVES, 2015). Com o 

desvio do fluxo de água os povos tradicionais que vivem na foz do rio Araguari foram 

abruptamente desprovidos do principal elemento de estruturação de seu modo de vida: o rio. 

Com isso, os povos tradicionais do baixo Araguari não podem mais pescar, usar o rio como 

via de circulação e fonte de água.   

A pecuária também tem provocado conflito com povos tradicionais em outros lugares. 

Em Pracuúba os lagos estão sendo cercados por criadores de búfalos, impedindo a entrada de 

pescadores
48

. Um levantamento de uso da terra no Amapá realizado pelo IBGE revela 

também o impacto ambiental da pecuária bubalina na região dos lagos do Amapá com 

repercussão na atividade pesqueira dos povos tradicionais, conforme citado: 

 

Outro grave problema refere-se ao conflito de usos entre a atividade pesqueira e a 

pecuária bubalina desenvolvida de forma extensiva nos campos inundáveis na região 

dos lagos. Por ser uma criação absolutamente extensiva, sem controle, o impacto 

produzido pelo pisoteio freqüente dos animais provoca a abertura de canais que 

permitem a drenagem das águas doce e a penetração de água salgada destruindo a 

fauna lacustre. De acordo com as informações dos pescadores, nos últimos oito anos 

o espelho d‟água dos lagos tem experimentado uma redução significativa provocado 

pelo escoamento das águas, lagos que não secavam durante a estiagem hoje 

enfrentam a seca durante aquele período o que tem provocado impacto negativo no 

estoque pesqueiro. Espécies valorizadas como o tucunaré e o pirarucu estão se 

tornando escassas em regiões que eram abundantes (IBGE, 2004, p. 88). 

 

Portanto, a expansão da pecuária no Amapá tem se demonstrado como uma atividade 

impactante no processo de posse e uso da terra e também no uso dos bens hídricos. 

Particularmente, no que tange aos bens hídricos, essencialmente os rios e lagos, há o 

impedimento da continuidade da atividade de pesca pelos povos tradicionais, impedindo a 

perpetuação do modo de vida dos povos que exercem esta atividade. 

A piscicultura, que poderia ser uma alternativa para os povos tradicionais, diante do 

escasseamento do pescado, também é inviabilizada pela indisponibilidade de terras para tal 

fim, já que o grande capital domina a posse das terras em que a atividade é viável. As terras 

em que há lagos, áreas alagadas ou bens hídricos, que são necessários para a viabilização da 

piscicultura, estão amplamente ocupadas pelo agronegócio. Nos municípios de Amapá e 

Pracuúba, por exemplo, as terras estão massivamente ocupadas pela pecuária.  
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 Informação oral proveniente da entrevistada I. S. C. (2018). 
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3.4. AS USINAS HIDRELÉTRICAS 

 

A primeira barragem para a produção de energia construída no Amapá foi a Usina 

Hidrelétrica Coaracy Nunes, no Rio Araguari. Sua construção começou no início da década de 

1960, mas as obras só foram concluídas em 1978. A construção da UHE Coaracy Nunes teve 

como objetivo atender às necessidades da mineração de manganês em Serra do Navio e da 

demanda de consumo da capital Macapá e foi construída fundamentalmente com recursos 

financeiros provenientes dos royalties da mineração. Progressivamente, com a construção de 

linhas de transmissão, a UHE Coaracy Nunes passou a atender também outras cidades, 

distritos e comunidades nos municípios de Macapá, Santana, Porto Grande e Ferreira Gomes. 

Na década de 1980 também foram construídas novas centrais termoelétricas para reforçar o 

sistema. (DRUMMOND e PEREIRA, 2007). 

Já na década de 1990, a demanda crescente por energia no Amapá e o alto custo de 

manutenção de termoelétricas movidas a diesel proporcionaram a necessidade de construção 

de novas usinas hidrelétricas. Segundo Drummond e Pereira (2007), em 1994, a UHE 

Coaracy Nunes supria apenas 44% da demanda energética do estado, sendo o restante 

proveniente de termoelétricas, e, em 1995, o consumo estava próximo da capacidade de 

produção. Entretanto, o aproveitamento do potencial hidrelétrico dos rios do Amapá para a 

expansão da geração de energia só veio a se concretizar com o Pac (2007), que concretizou a 

construção no rio Jari da UHE Santo Antônio do Jari, e no rio Araguari da UHE Ferreira 

Gomes e a UHE Cachoeira Caldeirão. 

A construção de novas usinas hidrelétricas com recursos do Pac no Amapá ocorreram 

não apenas para suprir a crescente demanda de energia do estado, mas também do restante do 

País, pois junto com a construção de novas usinas hidrelétricas foi realizada a construção de 

linhas de transmissão, conectando o Amapá ao Sistema Interligado Nacional (SIN). Com isso, 

tornou-se possível o envio e recebimento de energia do Amapá para outras unidades da 

federação, o que torna o fornecimento de energia elétrica mais estável para as unidades 

consumidoras do Amapá. A maior estabilidade e confiabilidade do fornecimento de energia 

elétrica agregou competitividade ao território, atraindo empresas e investimentos privados. 

Contraditoriamente, a produção de energia no Amapá agora passa a abastecer outros 

estados, por meio da conexão ao Sistema Interligado Nacional, mas não garante o 

abastecimento de energia a toda população do Amapá. Diversas comunidades rurais 
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continuam sem energia elétrica, ou são abastecidas por geradores movidos a diesel, que 

funcionam apenas por algumas horas por dia. 

O maior exemplo desta contraditoriedade no Amapá é o município de Oiapoque, que 

permaneceu sem a interligação ao sistema de distribuição do estado. A cidade de Oiapoque é 

suprida por energia de um sistema isolado de produção, feito por geradores movidos a diesel e 

placas fotovoltaicas. Devido a essas condições, a cidade de Oiapoque possui um sistema de 

produção e distribuição de energia elétrica altamente instável, com constantes interrupções, 

poluente e custoso. Soma-se a cidade de Oiapoque, distritos e comunidades deste município e 

de outros municípios que permanecem sem a interligação ao sistema que distribui a energia 

produzida nas novas hidrelétricas construídas no âmbito do Pac. 

Portanto, a conexão das novas usinas hidrelétricas construídas no Amapá ao Sistema 

Interligado Nacional representa a consolidação da apropriação dos bens hídricos pelo grande 

capital, abastecendo empreendimentos que podem estar a mais de três mil quilômetros da 

fonte geradora, mas não garante o abastecimento de comunidades e municípios que estão 

próximos. As colossais linhas de transmissão que atravessam o Rio Amazonas
49

 (Fotografia 

57), levando estes bens do Amapá para o restante do Brasil, tornaram-se o símbolo desta 

contradição. 

 

 
Fotografia 57: Linha de transmissão sobre o Rio Amazonas 

Autor: Margarit, 2018. 

 

Há ainda a possibilidade de construção de outras usinas hidrelétricas nos rios do 

Amapá. O Quadro 12 apresenta os 17 estudos e projetos de usinas hidrelétricas relacionadas 
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 As torres sobre o rio Amazonas possuem o tamanho aproximado da Torre Eifell. 
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pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para o Amapá. Trata-se de Usinas 

Hidrelétricas (UHE), Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) e Centrais Geradoras 

Hidrelétricas (CGH) em diversos rios, que podem vir a ser construídas para potencializar a 

geração de energia do estado, e foram elencados conforme a magnitude da potencia de cada 

empreendimento.  

 

Quadro 12: Estudos e projetos de usinas hidrelétricas nos rios do Amapá 

Tipo Empreendimento Potência (MW) Rio 

UHE  Açaipé B 831,10 Jari 

UHE  Urucupatá 291,50 Jari 

UHE  Carecuru 240,20 Jari 

UHE  Bambu I 84,00 Araguari 

UHE Porto da Serra I 54,00 Araguari 

PCH  Cachoeira Grande 20,00 Cassiporé 

PCH  Varador 20,00 Cassiporé 

PCH  Trapiche 14,00 Calçoene 

PCH Salto Cafesoca 7,50 Oiapoque 

PCH Tracuá 5,80 Cassiporé 

PCH  Carnot 5,20 Calçoene 

PCH  Coronel Eduardo Arlindo Correia 3,90 Amapá Grande 

PCH  Cachoeira do Travessão 3,10 Calçoene 

PCH Cachoeira Grande 3,10 Tartarugal Grande 

CGH  Cachoeira Duas Irmãs 2,30 Tartarugal Grande 

CGH Paredão 1,60 Calçoene 

CGH Francomin 1,40 Cassiporé 

CGH Sapucaia 1,30 Cassiporé 

Fonte: Aneel (2016). 

 

 A construção de novas usinas hidrelétricas no Amapá alterou a dinâmica dos rios e 

trouxe severos impactos aos povos tradicionais que vivem no entorno dos empreendimentos 

energéticos. O rio Araguari foi o mais afetado, pois neste estão três das quatro usinas 

hidrelétricas construídas no Amapá (UHE Coaracy Nunes, UHE Ferreira Gomes e UHE 

Cachoeira Caldeirão), além da sede de três municípios às suas margens (Cutias, Ferreira 

Gomes e Porto Grande) e diversas comunidades ribeirinhas.  

 O processo de licenciamento, construção e início da operação das usinas hidrelétricas 

previstas no Pac para o Amapá foi marcado por diversas problemáticas. De início porque não 

houve um estudo integrado de impacto ambiental das usinas hidrelétricas na bacia 

hidrográfica do rio Araguari, entendendo cada empreendimento a partir apenas dos impactos 

no seu entorno, sem contabilizar os impactos cumulativos que as três barragens poderiam 

causar na bacia hidrográfica como um todo. 
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Os efeitos desta estratégia destruidora e omissa começaram a ter repercussão ainda 

durante a construção das usinas hidrelétricas, quando a ensecadeira
50

 da UHE Cachoeira 

Caldeirão se rompeu, em maio de 2015, e alagou a cidade de Ferreira Gomes. O MPF (2016) 

aponta que houve negligência da construtora da UHE Cachoeira Caldeirão e das usinas 

hidrelétricas à jusante (UHE Coaracy Nunes e UHE Ferreira Gomes), que poderiam ter 

contido o excedente de água. O acidente, apesar de não ter causado vitimas fatais, provocou 

inúmeras perdas de pertences das famílias, que além de móveis e eletrodomésticos, perderam 

documentos e pertences de valor afetivo, além de ter causado impactos ambientais. 

 Com a conclusão das obras de construção das novas usinas hidrelétricas, o enchimento 

dos lagos e o início das operações, novos impactos imprevistos surgiram. Norris, Michalski e 

Gibbs (2018), em pesquisa sobre as áreas de nidificação
51

 de tartarugas sob influencia da 

UHE Cachoeira Caldeirão, afirmam que os impactos do reservatório se estendem 13% além 

do limite legalmente definido
52

. Tal afirmação revela a falta de responsabilidade do 

empreendimento com os compromissos legais assumidos perante os órgãos licenciadores e 

fiscalizadores, colocando em risco fauna, flora e a população afetada pelo empreendimento. 

 A evidencia da irregularidade no processo de formação do reservatório das 

hidrelétricas pode ser constatada nos lagos das duas novas hidrelétricas construídas no rio 

Araguari. A Fotografia 58 mostra parte do lago da UHE Cachoeira Caldeirão, no município 

de Porto Grande, à montante da cidade, e a Fotografia 59Erro! Fonte de referência não 

encontrada. mostra parte do lago da UHE Ferreira Gomes, às margens da BR-156, no 

município de Ferreira Gomes. Em ambas as imagens é possível observar diversas árvores 

mortas por afogamento, o que demonstra que não houve a supressão vegetal completa ou o 

reservatório foi formado além do limite previsto no projeto. 

 

                                                     
50

 Barramento temporário em uma superfície escavada abaixo do nível do rio, que tem a água esgotada, criando 

condições para construção de usina hidrelétrica. 
51

 Termo comumente utilizado nas Ciências Biológicas para designar o processo de construção de ninho de uma 

espécie de animal. 
52

 Os autores afirmam ainda que vários ninhos de tartaruga foram cobertos pelas águas do lago, afetando o 

processo de reprodução e colocando em risco a espécie. 
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Fotografia 58: Lago da UHE Cachoeira Caldeirão 

Autor: Margarit, 2018. 

 
Fotografia 59: Lago da UHE Ferreira Gomes 

Autor: Margarit, 2018. 

 

O início das operações da UHE Ferreira Gomes também provocou um fenômeno de 

mortandade de peixes entre junho de 2014 e novembro de 2015, que, segundo pescadores, 

reduziu drasticamente a oferta de pescado no Rio Araguari. O Imap apurou que a morte dos 

peixes foram provocadas pela operação da hidrelétrica (IMAP, 2015a) e puniu com multas a 

empresa Ferreira Gomes Energia
53

. Após os incidentes houve a assinatura, em fevereiro de 

2017, de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre o Ministério Público Federal, o 

Ministério Público do Amapá e a empresa Ferreira Gomes Energia, que deve dar mais 

transparência a suas operações e gestão de riscos, intensificar o monitoramento hidrológico e 

de qualidade da água, adotar medidas de prevenção e identificar as causas da mortandade de 

peixes, implantar um programa de desenvolvimento social e cultural no Município de Ferreira 

Gomes e repassar R$ 4.850.000,00, ao longo de 12 anos, para o IEPA e a FAPEAP, para a 

execução do Programa de Incentivo à Pesquisa na Bacia Hidrográfica do Rio Araguari e áreas 

litorâneas (MPAP, 2017), mas nenhuma compensação direta aos pescadores foi feita. 

 Mesmo após a assinatura do Tac, o incidente de mortandade de peixes provocado pela 

operação da hidrelétrica voltou a ocorrer em fevereiro de 2018, sendo a empresa novamente 

multada pelo Imap (IMAP, 2018). As ocorrências de mortandade de peixes foram ocasionadas 

pela abertura abrupta dos vertedouros, que com a movimentação das águas aumenta a 

quantidade de gases dissolvidos na água, ocasionando embolia gasosa nos peixes (IMAP, 

2015a; IMAP, 2018). A reincidência criminosa demonstra o total desprezo do 

empreendimento com o meio ambiente e a sociedade. 

                                                     
53

 Entre 2014 e 2015 foram apuradas informações de 4 mortandades de peixes ocorridas na área de influencia da 

Hidrelétrica Ferreira Gomes e 2 multas aplicadas pelo Imap à empresa Ferreira Gomes Energia, sendo uma em 

dezembro de 2014 (ALBUQUERQUE, 2014) e outra em dezembro de 2015 (IMAP, 2015b). 
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 A mortandade de peixes provocada pela operação das hidrelétricas no rio Araguari foi 

amplamente noticiada e investigada, entretanto, este incidente ocorreu também no rio Jari, 

mas não obteve a mesma repercussão. O relato de um representante dos pescadores do rio Jari 

indica que houve grande mortandade de peixes no rio Jari, devido a operação da UHE Santo 

Antônio do Jari, mas que o incidente foi ocultado pelo empreendimento, e os pescadores 

foram reprimidos para não documentarem o ocorrido, conforme transcrito a seguir: 

 

Morreu bastante peixe. Muito peixe morreu na hidrelétrica. Infelizmente eles não 

deixavam ninguém passar pra onde tava o peixe. Nem com celular. Todo mundo que 

passava lá tinha que ser revistado. Porque eles não deixavam que filmasse, né. E 

batesse foto da mortandade de peixes que tivemo. (...) Isso não aparece. Eles 

abafavam tudinho. Que eu tô te falando. Pra ir pra lá, infelizmente, nem deixava 

entrar com celular não. Isso daí agente tem prova, porque os pescadores mesmo 

iam, né, e viam a mortandade de peixes. Infelizmente agente não pode bater foto 

porque eles não deixam agente passar. Mas o impacto foi grande (E. P. M., 2018). 

 

O fenômeno da “pororoca” no rio Araguari também se extinguiu após a construção da 

barragem, o que, segundo Raimundo Nonato Brabo Alves, teria sido provocado por impactos 

ambientais da atividade de criação de bubalinos na foz do rio Amazonas, mas agravado pela 

alteração da dinâmica do rio provocada pela construção das barragens (ALVES, 2015). 

De acordo com Eldo Silva dos Santos, que realizou trabalho de modelagem 

hidrodinâmica e pesquisa sobre a qualidade da água na foz do rio Araguari, o efeito da 

construção de novas usinas hidrelétricas no baixo curso do Rio Araguari, onde ocorre o 

fenômeno da “pororoca”, foram relativamente negligenciados nos estudos de impacto 

ambiental das usinas hidrelétricas (SANTOS, 2012, p.13), apesar de terem sido questionados 

em audiências públicas, conforme afirma o autor: 

 

O ponto central dos questionamentos das audiências públicas, tanto pelas 

instituições ambientais quanto pelas populações potencialmente impactadas, 

especialmente a comunidade de Cutias do Araguari, foi que a presença de novas 

usinas hidrelétricas causariam efeitos hidráulicos como interferências de remansos 

causados pelo sistema operacional da UHECN, e as novas usinas, no sentido de 

montante para jusante. Assim, as interferências ocorreriam sobre a dinâmica das 

marés, especialmente na "pororoca", ou na formação geomorfológica das margens, 

hidrodinâmica natural do escoamento, mudança no substrato de fundo, entre outros 

fatores dependentes da hidrodinâmica e da qualidade da água que sustentam o 

equilíbrio dos ecossistemas desses ambientes aquáticos. Durante e após as 

audiências públicas, ocorridas em 2010, estes questionamentos ficaram em aberto e 

sem as respostas sobre os reais efeitos dos impactos e se havia ou não interferências 

significativas após implantação das futuras e atual barragem da UHECN 

(revitalização) sobre a hidrodinâmica do escoamento na foz do Rio Araguari 

(SANTOS, 2012, p. 15). 

 

  A grande interferência ambiental das usinas hidrelétricas tem no cenário social seu 

principal impacto. Segundo relato de pescadores, além de impedir a livre navegação e pesca 
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no rio, com as barragens no rio Araguari houve a redução do fluxo de água, que provocou o 

surgimento de bancos de areia com maior frequência e extensão nos períodos de seca, o que, 

consequentemente, dificulta a navegação e a pesca. As imagens a seguir revelam o novo 

cenário do Rio Araguari, com os barcos de pescadores em frente à cidade de Ferreira Gomes e 

a UHE Ferreira Gomes ao fundo (Fotografia 60) e pescadores caminhando no leito do rio em 

busca de pescado (Fotografia 61). 

 

 
Fotografia 60: Rio Araguari em Ferreira Gomes 

Autor: Margarit, 2017. 

 
Fotografia 61: Pescadores no rio Araguari 

Autor: Margarit, 2017. 

 

A construção das usinas hidrelétricas no rio Araguari, além de impedir o fluxo normal 

das águas, se tornou elemento impeditivo para o livre fluxo das embarcações dos pescadores. 

Desta forma, a atividade pesqueira sofreu grande depreciação após a construção das usinas 

hidrelétricas. Em Ferreira Gomes pescadores relatam a dificuldade em perpetuar seus modos 

de vida por meio da pesca, já que as áreas piscosas ficaram a montante das barragens e para 

acessá-las torna-se necessário o fretamento de veículos, que por terra deslocam os pescadores 

até o lago, gerando um custo que inviabiliza a atividade. A prática comum dos pescadores de 

construção de pequenos barracos e retirada de varas foi proibida às margens do lago, tornando 

a atividade pesqueira ainda mais dificultosa, já que os pescadores ficaram impedidos de 

montar seus acampamentos no lago da forma como tradicionalmente faziam antes. 

Contraditoriamente, o Estado também aponta no sentido da preocupação com a 

questão ambiental. A Fotografia 62 mostra uma placa junto ao reservatório da UHE Ferreira 

Gomes que exibe um apelo ambiental, chamando a responsabilidade da população para que 

preserve o Rio Araguari. A principal contraditoriedade deste mecanismo simbólico de 

responsabilização da população por danos ambientais reside justamente no fato de que o 

maior dano se deu pela ação do Estado, com a implantação da usina hidrelétrica. 
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Fotografia 62: Placa sobre a questão ambiental no entorno da hidrelétrica de Ferreira Gomes 

Autor: Margarit, 2018. 

 

Houve ainda a redução da oferta de pescado, que no relato dos pescadores, fez com 

que o volume de pescado de um dia de trabalho só pudesse ser conseguido agora com três dias 

de trabalho, além do desaparecimento de espécies de alto valor comercial, como o pirarucu, 

pacu e sarda. A causa é apontada pelos pescadores da seguinte forma: 

 

Antes não, antes, como digo, o rio era fundo, né, ele produzia muito, porque isso aí 

tá na... de todo mundo que conhecia a pescaria aí, e hoje em dia não, hoje em dia é 

acabar, porque a tendência é virar terra. O Rio Araguari nunca ouvi dizer que ia 

fechar. Até a pororoca que tinha não dá mais hoje em dia porque fechou, acabou 

com tudo. Aí o que é que se torna? Porque o rio secou. Então se o rio secou, devido 

a barragem, porque antes, muitos e muitos anos nunca tinha acontecido isso do rio 

secar, né. O peixe, nunca tinha acontecido de acabar, vamos dizer, porque hoje em 

dia considero tá acabado, porque pro tanto de peixe que tinha num rio desse, pra 

hoje em dia não existir (M. A. C., 2017). 

 

Com a escassez de peixes, muitas famílias em Ferreira Gomes abandonaram a 

atividade pesqueira e passaram a exercer outras atividades na área urbana, muitos vivendo dos 

chamados “bicos” e dependentes de programas sociais governamentais, em concomitância 

com a elevação do custo de vida na cidade de Ferreira Gomes, devido ao aumento do fluxo de 

pessoas no período de construção das barragens. Um representante do Movimento dos 

Atingidos por Barragens (MAB) calcula que mais de 200 famílias tenham sido afetadas pela 

construção de usinas hidrelétricas no Rio Araguari
54

. 

No entorno da cidade de Porto Grande haviam muitas famílias ribeirinhas que tiveram 

suas terras submersas pelo lago da UHE Cachoeira Caldeirão. Estas famílias foram 

                                                     
54

 Informação oral proveniente do entrevistado S. M. (2017). 
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indenizadas, sem, contudo, receber novos lotes de terra na beira do rio para perpetuar seu 

modo de vida. O resultado desta estratégia é que muitas das famílias indenizadas foram morar 

na zona urbana e rapidamente esgotaram os recursos financeiros provenientes das 

indenizações. Sem emprego na cidade e sem a terra que antes lhe pertenciam estas famílias 

passaram a compor os aglomerados de exclusão na periferia das cidades e buscam 

reestabelecer seu modo de vida no campo, conforme relatado por um representante dos povos 

tradicionais de Porto Grande: 

 

Porque o certo, além da indenização, eles tinham que ter feito um assentamento pra 

colocar essas famílias. Pois é, assentamento, você entendeu? Com moradia, com 

tudo, certo? Era assim que era pra ter feito. Mas o pessoal é assim, pessoal 

cresceram o olho em cima de 100 mil, de 80 mil, de 300 mil, teve gente que recebeu 

até 800 mil. Entendeu? Comprou tudo de carro velho. Tá tudo lascado. Entendeu? 

Inflacionou tudo aqui. Casa aqui ficou num preço absurdo, né. Todo mundo com 

muito dinheiro, comprando coisas que não valia nada, por um absurdo de dinheiro 

(...) Tudo acabado aqui dentro da cidade. (...) Tem alguns que voltaram, tão lá 

dentro. Tem outros que tão voltando. Muita coisa, muita situação que aconteceu, né. 

É triste, é. Essa questão social é horrível (J. R. S. N., 2018). 

 

Portanto, a construção das usinas hidrelétricas no Rio Araguari provocou um processo 

de degradação social entre os povos tradicionais. A mudança na dinâmica do rio e os 

incidentes envolvendo a construção e operação das hidrelétricas impactou o modo de vida dos 

povos que dependiam do rio e, consequentemente, também interferiu na dinâmica urbana. O 

relato de um vendedor ambulante nas ruas da cidade de Ferreira Gomes é significativo na 

demonstração da referida situação: 

 

Eu sou pescador, eu trabalhava na pesca, aí, pelo motivo da enchente da cachoeira 

caldeirão, que nos alagou aqui no dia sete de maio, aí meu barco foi pro fundo e até 

hoje eles nunca me pagaram, pagaram ninguém aqui, pagaram uns e outros não 

pagaram, e sou um dos que não recebi. Teve meu processo, foi julgado meu 

processo ai, entendeu? Aí eles recorreram, o advogado muito dos fraco, me deixou 

nessa situação. Eu sou pai de oito filhos, eu tenho dois filhos já fazendo faculdade, e 

os outro tudo estuda aqui na escola do estado. Eu fiquei sem ramo de pesca né, 

porque aqui acabou peixe, eles mataram tudo o peixe. (...) Eu tô aqui pra não cair 

pro lado errado, porque a minha vida de pesca acabou. (...) Eles fecharam os rio, aí 

tiraram a fonte de renda do povo daqui da pesca, né. Aí deram esse monstro 

prejuízo aqui na capital, na cidade, e não pagaram. Aí com o afetamento que ficou 

pra nós, pescador, ribeirinho, os comerciante, todo mundo sofreu. Tudo, tudo caiu. 

Nossa! Olha! Eu, aqui nessa feira, antes dessas hidrelétricas, eu vinha pra cá com 

cem quilos de peixe. Eu, (nome)! E vendia tudo. Agora, eu tô com isopor cheio de 

bucho e mocotó pra vender, porque não tem peixe. Não tem peixe! (V. O. C., 2018). 

 

No Rio Jari, a UHE de Santo Antônio do Jari também causou severos impactos sociais 

e ambientais. Karoline Fernandes Siqueira Campos, Marcelo Rodrigues Mendonça e Vinícius 

Batista Campos analisaram o reassentamento dos povos tradicionais das comunidades Padaria 
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e Iratapuru, devido à construção da hidrelétrica no Rio Jari, e os efeitos sobre o modo de vida 

destes povos, constatando severos prejuízos à atividade pesqueira, identidade e memória, 

causados pelo reassentamento das famílias atingidas pela barragem, sem que os 

condicionantes da obra fossem completamente atendidos (SIQUEIRA CAMPOS; 

MENDONÇA; BATISTA CAMPOS, 2018). 

Ainda no município de Laranjal do Jari, constata-se que a atividade de pesca dos 

povos tradicionais é de extrema importância para a alimentação da população e manutenção 

do modo de vida de muitas famílias, mas foi severamente afetada pela construção da UHE 

Santo Antônio do Jari, que restringiu a pesca no entorno da barragem e impactou a 

disponibilidade de pescado, conforme relata um representante dos pescadores entrevistado em 

Laranjal do Jari: 

 

Foi um impacto muito grande na área da pesca, né. Porque, com essa barragem, 

porque a área mesmo que o pescador sempre pescava. Então tem agora, tem um 

local certo agora pra pesca, né. Eles tiraram mais de, acho, de 50% da área da 

onde eles pescavam, né. E não tá podendo pescar. E até o peixe que dava bastante, 

né. Agora já diminuiu bastante. Ai a dificuldade do pescador, como eu lhe falei, que 

agora estão indo pra o rio Jari abaixo ali, pra baixo do rio Jari, até o Amazonas. Só 

que a embarcação deles já são pequenas. Que é mais canoa rabeta, né. E pra lá 

precisa já de embarcação de porte, de negócio de duas ou três toneladas já que 

pega, né. A dificuldade muito grande sobre essa questão. E a dificuldade maior 

também que dos pescadores aí pra cima, na hora que eles vão pra pescar, tem 

fiscalização, tem tudo agora, né. Tem limite de pesca, tudinho. Então é muita 

dificuldade mesmo pra eles. Principalmente até pra eles chegar aonde tá o pescado, 

né.  Se tornou mais longe pra eles. Porque agora eles tem que subir muito acima da 

cachoeira, né. Da barragem, indo lá pra cima. Pra chegar onde tá os peixes mesmo 

pra eles pescarem. Ai se tornou mais caro, vamos supor, através de transporte, né. 

Que é o combustível, a despesa deles, que eles passam, né. O rancho, que eles 

chamam o rancho, né. Pra ir até onde tá o peixe, capturar o peixe. Então se tornou 

mais difícil pra eles (E. P. M., 2018). 

 

Diante desta situação o entrevistado também declarou que muitos pescadores do rio 

Jari abandonaram a atividade, o que agrava ainda mais os problemas sociais da cidade. 

Portanto, no estado do Amapá, famílias que relatam exercerem a atividade pesqueira por 

gerações agora se veem obrigadas a abandonar esta atividade e, consequentemente, seu modo 

de vida, devido à construção de hidrelétricas. Desta forma, a construção de hidrelétricas no 

Amapá representa a apropriação dos rios pelo grande capital, impedindo os povos tradicionais 

do Amapá de perpetuar seus modos de vida e gerando diversos problemas sociais e 

ambientais. 
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3.5. A INDÚSTRIA MADEIREIRA 

 

Os bens florestais do Amapá sempre foram objeto de exploração racional dos povos 

tradicionais para a manutenção de seus modos de vida. A madeira sempre foi objeto 

indispensável para a construção de casas, móveis e embarcações utilizados pelo povo do 

Amapá, o que proporcionou a sua exploração em pequena escala por povos tradicionais e 

mesmo em pequenos empreendimentos madeireiros para abastecer o mercado local. Já a 

relação do grande capital com o setor madeireiro no Amapá é condicionada pela 

disponibilidade de redes técnicas que permitam a inserção competitiva da indústria 

madeireira. Nesse sentido dois períodos foram decisivos para a expansão da atividade 

industrial no setor: o primeiro na década de 1980, com a construção da BR-156 e da BR-210, 

e o segundo a partir de 2007, com o Pac. 

O Gráfico 3 apresenta a produção de madeira em toras no Amapá em todo o período 

disponível da Pesquisa da Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura do IBGE (1986-

2017), onde é possível destacar a elevada produção no final da década de 1980 e a retomada 

do crescimento do setor em 2006. 

 

Gráfico 3: Produção de madeira em toras (m³) 

 
Fonte: IBGE (1986-2017). 

 

A atuação da indústria madeireira durante a década de 1980 é reflexo da construção 

das rodovias BR-156 e BR-210, que permitiram a penetração do capitalismo nas terras do 

Amapá, possibilitando a exploração da indústria madeireira nas terras incorporadas pela 

dinâmica rodoviária. Já no contexto do Pac (2007), a pavimentação de rodovias permitiu a 

maior fluidez para a expansão da indústria madeireira. Entretanto, cabe ressaltar que a 
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atividade extrativa de madeira agora penetra em terras cada vez mais afastadas das rodovias 

que estão sendo pavimentadas, por meio de estradas vicinais e ramais. 

Há registros da atuação da indústria madeireira no Amapá desde meados do século 

XX, por meio das atividades do Projeto Jari. Entre 1968 e 1988 houve também a atuação da 

Bruynzeel Madeira S.A. (BRUMASA), fruto de reinvestimentos da Icomi, que produzia 

laminados de madeira para a exportação (PORTO, 2002).  Com o término das atividades da 

Brumasa e a mudança de foco do Projeto Jari para a celulose houve a relativa estagnação da 

indústria madeireira, que passou a estar restrita ao mercado interno, o que ajuda a 

compreender também a baixa produção entre 1996 e 2005. 

O crescimento da indústria madeireira a partir de 2006 também foi, em grande parte, 

impulsionado pela criação da Floresta Estadual do Amapá (Flota) neste ano. A Flota 

resguardou 2.369.400 hectares do território do Amapá como unidade de conservação de uso 

sustentável, ou seja, passível de exploração pela indústria madeireira. O Governo do Estado 

do Amapá vem tentando realizar a concessão florestal da Flota para a indústria madeireira 

desde 2014, mas ações na justiça impediram a conclusão dos processos de concessão (IEF, 

2016). Somente em 2017 e 2018 é que foram concluídos processos de concessão florestal da 

Flota, abrindo, definitivamente, esta porção territorial para a exploração pela indústria 

madeireira. 

O processo de concessão da Flota foi envolvido em um imbróglio que demonstra a 

falta de preparo do Governo do Estado do Amapá para realizar esse processo. A concessão dá 

exclusividade à retirada de madeira da Flota a empresa vencedora do certame e impede que 

qualquer outra pessoa possa acessar a área, retirar madeira, caçar, pescar ou morar. Trata-se 

da privatização de terras públicas para fins de enriquecimento da classe hegemônica, 

relegando a um segundo plano os povos tradicionais e a população em geral do estado do 

Amapá. 

Com a criação da Flota, apenas aos povos tradicionais que já residiam em sua área foi 

concedida carta de anuência pelo Instituto Estadual de Florestas, que irá junto aos órgãos 

fiscalizadores trabalhar para impedir o avanço de novas ocupações e garantir os interesses das 

empresas concessionárias da Flota. Entretanto, há grande morosidade no processo de 

reconhecimento das territorialidades dos povos tradicionais que residem nas terras onde se 

constituiu a Flota, causando grande desconforto e impacto ao modo de vida destes povos 

tradicionais, conforme aponta o relato de um de seus representantes: 
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O governo com ganância de dar concessão de floresta pra os grandes empresários 

pra poder arrecadar dinheiro, pra poder vender a madeira. Então você analisa bem 

essa situação. Não foi pensado muito bem dentro do sistema. O Estado, foi em 98 

quando o Imazon teve aqui, fez um estudo, né, em 2006 criaram essa maldita lei que 

só vem a prejudicar os trabalhadores. E aí o governo cria toda uma dificuldade pra 

não dar documento. Aí a nossa briga, nós já tamos desde 2004 nessa briga contra 

essa Flota. Agente não quer, a Flota pode existir, mas agente só quer que ele dê os 

documento do quem já tava lá dentro. Porque esse cidadão que tá lá dentro ele 

precisa de tê um documento da terra pra ele chegar numa instituição financeira, 

fazer um financiamento, pra ele agregar o seu negócio. Ele tem que ser o dono da 

terra dele. Nem isso, nem isso. Enfrentamos um grande desafio agente trabalhar 

com agricultura nesse estado (J. R. S. N., 2018). 

 

 A Floresta Nacional do Amapá (Flona) também é uma unidade de conservação de uso 

sustentável. Trata-se de uma área de 460.326 hectares no Amapá que poderá ser explorada 

pela indústria madeireira. Entretanto, apesar de ter sido criada em 1989, a Flona Amapá não 

havia sido concedida para nenhum empreendimento da indústria madeireira devido à 

impedimentos e restrições legais. Sanadas estas questões, a Flona Amapá foi incluída como 

Floresta Pública Federal (FPF) passível de concessão no Plano Anual de Outorga Florestal de 

2019 (SFB, 2018), ou seja, agora ela poderá se tornar também objeto de exploração do grande 

capital. 

A apropriação dos bens florestais do Amapá pelo grande capital endossa a estratégia 

do modelo de desenvolvimento do Estado que integra o projeto neoliberal do capitalismo 

global, ignorando a relação dos povos tradicionais com as florestas. Tal assertiva é muito bem 

representada pelo desabafo de uma agricultora do município de Amapá, consciente do 

processo perverso que se desenrola no estado, por meio dos grandes projetos de 

desenvolvimento, conforme transcrito a seguir. 

 

Criou-se a Flota, ou seja, criou-se uma área de conservação no estado, aonde não 

se conversou com a pessoa que era diretamente afetada por ela, que seria os 

agricultores. Essa área de conservação dá concessão a floresta do Amapá pra 

empresas privadas brasileiras e empresas privadas estrangeiras, ou seja, eles vão 

entregar a nossa madeira, sabe deus lá pra quem, e o que vai sobrar pra gente é 

pobreza, é pobreza e mais nada. Porque o que é que vai ficar? Qual a nossa parte 

nesse bolo? (...) E na verdade o que eles querem de fato é a nossa riqueza, 

entendeu? É a nossa riqueza, que seria nossa, que eles não permitem agente ter 

acesso, que é a madeira, viu? Nem um agricultor, nem fundiário, e nem de 

assentamento, nem de reforma agrária, consegue fazer um manejo florestal aqui. Aí 

uma empresa que vem, deus sabe lá de onde, chega aqui pega uma área dentro do 

centro da floresta, onde tem toda madeira de lei: copaíba, pracaxi, andiroba, 

amapazeiro, que são, além de ser uma madeira que tem uma história com o Amapá, 

entendeu? Eles ainda destroem e não planta, que agente sabe que eles não vão 

deixar a floresta lá, embora teja lá no papel que eles vão deixar a floresta, mas não 

vão deixar a floresta lá. Eles vão trabalhar 20, 30, 40, 50 anos e vão destruir tudo e 

vão embora, e agente que fica, fica a ver navios. Que nem foi na Serra do Navio, 

que nem foi em Pedra Branca, que nem foi em Porto Grande, que nem foi em 

Ferreira Gomes, né, que as famílias tá sendo afetada até hoje pela aquela 

barragem, né. Mas era dinheiro pro governo, fez! Não interessa quem tá lá, se vai 
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morrer, se vai viver, se vai passar fome, se vai adoecer, não é do interesse deles. 

Essa é a real situação do Amapá. (F. E. S., 2017) 

 

A indústria madeireira também tem atuado amplamente nos assentamentos rurais do 

Amapá. A indústria realiza os tramites referentes à documentação de manejo florestal nas 

terras dos assentados, que recebem um valor por metro cúbico de madeira retirada de seus 

lotes. Este processo, apesar de legal, acaba por envolver práticas irregulares de exploração 

madeireira dentro do assentamento, como a degradação da floresta, abertura de ramais não 

licenciados, superexploração da reserva florestal e retirada de madeira de terras além dos 

limites autorizados para manejo florestal, pois a atividade se dá sem fiscalização e autuação 

de irregularidades
55

.  

No circuito espacial da produção da indústria madeireira a floresta é o ponto de partida 

da produção. As madeireiras selecionam as árvores com valor comercial e abrem caminho até 

elas para a entrada de veículos de transporte. As toras são retiradas e transportadas até as 

serrarias, onde são desdobradas e transformadas em peças comerciais (tábuas, esteios, 

flechais, pernas mancas etc.). Das serrarias, as peças são vendidas no mercado interno ou 

exportadas. A Fotografia 63 retrata o fluxo intenso de caminhões atuando no transporte de 

toras na BR-210, o principal eixo de atuação da indústria madeireira no Amapá. Já na 

Fotografia 64 é retratado o aspecto de uma serraria de desdobramento de toras no município 

de Porto Grande.  

 

 
Fotografia 63: Transporte de toras na BR-210 

Autor: Margarit, 2018. 

 
Fotografia 64: Serraria às margens da BR-210 

Autor: Margarit, 2018. 

 

O transporte da madeira em toras e as serrarias são os elementos mais visíveis do 

circuito espacial da produção madeireira. Entretanto, há outros elementos que não possuem 

                                                     
55

 Informação oral proveniente do entrevistado J. R. S. N. (2018). 
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muita visibilidade, mas são indispensáveis nesse circuito. Entre eles destaca-se o trabalhador 

da indústria madeireira, que sustenta e é sustentado pela atividade. É o trabalhador da 

indústria madeireira que usa de seus conhecimentos da mata e dos bens florestais para indicar 

a localização da madeira nobre. É o trabalhador que atua no corte e, muitas vezes, é vitima de 

acidentes que ocorrem nas derrubadas, mas a alta taxa de informalidade e ilegalidade do setor 

não permite a visibilidade e o registro pleno destes acidentes de trabalho. É o trabalhador que 

também aparece em defesa da indústria madeireira, por entender esta como benéfica a geração 

de empregos, muitas vezes induzido pelos patrões a realizar manifestações em favor desse 

tipo de indústria, quando são fechadas por ilegalidades. 

Outro ator invisibilizado no outro extremo do circuito espacial da indústria madeireira 

é o proprietário da indústria, que atua por meio de encarregados e gerentes para não figurar a 

frente do empreendimento, que muitas vezes atua de forma ilegal. Há ainda os agentes 

encarregados da comercialização do produto, que movimentam grande volume de madeira e 

dinheiro, mas atuam basicamente em escritórios na formulação de planos de manejo e 

documentos de origem florestal, nem sempre de boa fé. 

 A indústria madeireira no Amapá também possui variantes, que atuam paralelamente, 

com menor volume de produção e maior nível de informalidade. Trata-se de um circuito da 

produção madeireira de iniciativa de povos tradicionais, que extraem a madeira, processam e 

vendem no mercado local, abastecendo movelarias e a construção civil. Neste circuito a 

informalidade é a regra e a dominação de cada etapa do processo é fragmentada entre 

diferentes atores, com relativa autonomia entre si e sem planejamento. As imagens a seguir 

revelam as principais etapas desse circuito madeireiro informal. A extração feita em meio a 

mata (Fotografia 65), a pequena serraria às margens do rio (Fotografia 66), os barcos que 

transportam a madeira descarregando-a nos fundos de estabelecimentos comerciais em um 

igarapé na cidade de Santana (Fotografia 67) e a frente destes mesmos estabelecimentos 

comerciais que vendem a madeira para a população local (Fotografia 68). 
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Fotografia 65: Extração de madeira 

Autor: Margarit, 2018. 

 

 
Fotografia 66: Serraria ribeirinha 

Autor: Margarit, 2018. 

 

 
Fotografia 67: Transporte e descarregamento de 

madeira 

Autor: Margarit, 2018. 

 
Fotografia 68: Comércio de madeira em Santana 

Autor: Margarit, 2018. 

 

Este circuito é notadamente presente nas cidades de Macapá e Santana, com a madeira 

proveniente das ilhas do rio Amazonas, mas pode ser encontrado também em outras cidades 

do Amapá, com madeira proveniente das matas do próprio estado. Há também uma variante 

deste circuito cujo transporte ocorre por via terrestre, ao invés de utilizar os rios. Neste caso 

também ocorre da entrega da madeira se dar diretamente ao comprador final, sem que haja a 

concentração em um estabelecimento comercial. Enfim, tal contexto representa o que se pode 

chamar de “indústria madeireira cabocla”. Tão antiga quanto a própria existência dos 

primeiros núcleos urbanos do Amapá, mas que sobrevive e vem se aprimorando. 

As ilegalidades fazem parte do cotidiano da indústria madeireira no Amapá. Existem 

diversas pequenas serrarias e fabricas de móveis funcionando de forma clandestina no estado. 

Mas o principal impacto da indústria madeireira envolve a atividade das grandes empresas. 

Em abril de 2017, a operação Pantalassa da Polícia Federal apurou a exploração ilegal de 

madeira para exportação por meio de uma empresa de mineração, que aliciava assentados da 
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reforma agrária para a retirada de madeira de seus lotes de forma irregular, com o 

envolvimento de servidores públicos, que facilitavam licenças e autorizações de 

desmatamento (PF, 2017b). O MPF descobriu que empresários chineses estavam investindo 

na empresa Pangéia Mineração para a compra de grande quantidade de madeira retirada de 

forma irregular, que necessitam de Créditos de Reposição Florestal comprados pela empresa 

Ordena Brasil, e emitidos irregularmente pelo Imap (MPF, 2017d). Portanto, há uma rede 

internacional de contrabando de madeira do Amapá. A associação de empresários locais com 

empresários estrangeiros revela o principal destino deste contrabando: o mercado 

internacional. 

Em março de 2018 houve a apreensão de madeira ilegal, que estava sem o Documento 

de Origem Florestal (DOF), em uma serraria na comunidade do Cupixi, em Porto Grande, 

fruto de uma denúncia anônima (LEITE, 2018a). Este é o único registro apurado de apreensão 

de madeira ilegal no Amapá em 2018. Tal fato leva a ponderar quantas outras serrarias 

estariam atuando com madeira ilegal, mas por não terem sido ainda denunciadas não foram 

autuadas, já que não há fiscalização regular e a indústria madeireira está em constante 

crescimento. 

Quanto à fiscalização da atividade da indústria madeireira, esta ocorre com maior 

intensidade apenas no transporte. A fiscalização nas rodovias é feita com maior periodicidade 

nos postos da Polícia Rodoviária Federal, entretanto, são apenas dois em todo o Amapá, 

sendo um na BR-156, na entrada da cidade de Oiapoque, e outro na BR-210, na entrada da 

cidade de Macapá. Para burlar a fiscalização nesses postos os fluxos ilegais de madeira se dão 

no período noturno, quando as fiscalizações raramente ocorrem. No caso do posto de 

fiscalização da Polícia Federa em Macapá há ainda estradas vicinais alternativas paralelas à 

rodovia, que são utilizadas para o transporte irregular. 

Em 2018, como resultado de investigação do MPF, outra operação da Polícia Federal, 

com o nome de Sesmaria, teve como alvo o Instituto Estadual de Florestas do Amapá (IEF). 

Funcionários do IEF inseriam dados fictícios no Sistema de Cadastro Ambiental Rural 

(SICAR) e emitiam documentos falsos para regularizar planos de manejo florestal dentro da 

Flota. Foram afastados dos cargos o diretor-presidente e um técnico administrativo do IEF 

(MPF, 2018b). Este fato levanta a evidencia de que há um processo fraudulento de concessão 

da Flota para a exploração da indústria madeireira e que o aparato estatal está sendo usado 

para isso. 
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3.6. A INDÚSTRIA PESQUEIRA 

 

A piscosidade dos rios e da costa do Amapá faz com que a atividade pesqueira 

desponte como de fundamental importância econômica para o estado. Entretanto, a relevância 

da pesca é sobremaneira maior para os povos tradicionais. Os bens pesqueiros são 

fundamentais para a manutenção do modo de vida dos povos tradicionais do Amapá, pois 

representam uma das principais fontes de proteína de origem animal na alimentação destes 

povos, e também como importante atividade de geração de renda, por meio do comércio do 

pescado. 

A abundância dos bens pesqueiros do Amapá e sua importância econômica fez com 

que Antônio Teixeira Guerra constatasse que, já em meados do século XX, nos primeiros 

anos de existência do Território Federal do Amapá, a produção pesqueira fosse a principal 

produção de origem animal do Amapá e grande parte da produção fosse comercializada em 

Belém (GUERRA, 1954, p. 314). Esta informação demonstra como a atividade pesqueira já se 

mostrava como de relevância econômica para o Amapá em meados do século XX, figurando 

como elemento chave no comércio com outras unidades da federação. Mais do que isso, a 

produção pesqueira era fruto do trabalho e modo de vida dos povos tradicionais, portanto, 

atividade econômica em harmonia com o a concepção do povo amapaense de posse e o uso 

dos bens naturais. 

A precariedade das redes técnicas do Amapá até o final do século XX impossibilitou o 

desenvolvimento da indústria pesqueira no estado, mas não impediu que houvesse a 

exploração dos recursos pesqueiros nas águas do Amapá por embarcações provenientes de 

outros estados. Portanto, se o desenvolvimento da indústria pesqueira no Amapá não foi 

expressivo até o final do século XX, da mesma forma não se pode dizer que não houve a 

exploração dos recursos pesqueiros do Amapá como fruto do desenvolvimento da indústria 

pesqueira em outros estados, com destaque para o estado do Pará, de onde provém a maioria 

das embarcações de pesca industrial que exploram as águas da costa do Amapá. 

Este cenário proporcionou que a atividade pesqueira se mantivesse até o final do 

século XX, predominantemente, sob o domínio dos povos tradicionais no Amapá, feita de 

forma artesanal, em pequena escala, para abastecer o mercado local e regional. Mas por outro 

lado também proporcionou conflitos pelos recursos pesqueiros entre pescadores artesanais do 

Amapá e embarcações de pesca industrial provenientes de outros estados. 



277 

 

A atuação dos pescadores artesanais consolidou zonas de desembarque e comércio de 

pescado em quase todos os municípios e a organização dos pescadores em 18 colônias, 2 

cooperativas e 2 associações, que reúnem 25.469 associados (OLIVEIRA; RIBEIRO NETO, 

2013, p. 33), o que serve de parâmetro para compreender o número de pessoas envolvidas na 

pesca artesanal no Amapá. Já em relação à pesca industrial promovida por embarcações de 

outros estados na costa do Amapá não há dados, devido à falta de controle e fiscalização da 

atividade, que vem se demonstrando como predatória. 

A introdução de empreendimentos da indústria pesqueira em território amapaense se 

consolida a partir do início do século XXI. Antes disso, há informações da atuação isolada de 

uma empresa com uma frota de 28 barcos na pesca de camarão na década de 1990 que tinha 

instalações no Amapá (IBGE, 2004). Já no inicio do século XXI há a instalação de diversos 

empreendimentos, mas ainda de forma um pouco tímida. Dados de 2010 mostram que havia 

14 empreendimentos da indústria pesqueira no estado, sendo que 6 eram instalações do poder 

público e 6 estavam paralisados ou em reforma, como mostra o Quadro 13: 

 

Quadro 13: Empreendimento de pesca 

Nome / 

proprietário 
Município 

Capacidade 

gelo (t/dia) 

Capacidade de 

armazenagem 

Situação em 

2010 

Pacífico Santana 70 200 Em reforma 

Polar Santana 150 200 Em reforma 

Gea Santana 150 300 Em reforma 

Iglu Macapá 48 - Ativo 

Frigomar Macapá - 80 Ativo 

Prefeitura Tartarugalzinho 2,4 8 Parado 

Gea Pracuúba 0,5 2 Ativo 

Gea Amapá 7 50 Parado 

Gea Calçoene 40 80 Ativo 

Calçomar Calçoene 144 220 Ativo 

Polar Calçoene 54 - Ativo 

Cunhaú Calçoene - 50 Ativo 

Gea Oiapoque 3 15 Parado 

Polar Oiapoque 42 - Ativo 

Fonte: Pescap apud Silva e Dias (2010, p. 50). 

 

Não foram encontrados dados secundários mais atuais sobre a indústria pesqueira do 

Amapá. Os empreendimentos relacionados em 2010 atuavam principalmente na produção de 

gelo, utilizado no armazenamento e transporte do pescado. O contexto atual revela um 

redirecionamento da atuação da indústria pesqueira no Amapá, com maior participação de 

capital privado e a intensificação de atividades de processamento de pescado em detrimento 

da simples atuação na estocagem da produção. 

A mudança na indústria pesqueira do Amapá vem ocorrendo conforme há a melhoria 

na infraestrutura promovida pelo Pac. O desenvolvimento das redes técnicas no Amapá passa 
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a permitir o processamento e o transporte do pescado em condições competitivas. A criação 

de infraestrutura de circulação, com a pavimentação de rodovias, proporcionou a facilidade do 

transporte da produção pesqueira. Já a oferta de energia estável, com a conexão ao Sistema 

Interligado Nacional, viabiliza a atividade industrial, fundamental para o processamento do 

pescado. Desta forma, a indústria pesqueira no Amapá encontra condições de explorar a 

disponibilidade dos bens pesqueiros do estado e implantar projetos de processamento 

industrial do pescado. 

O processamento do pescado é feito por meio da filetagem, processo pelo qual é 

extraído o filé dos peixes. Em seguida os filés são embalados e congelados, seguindo em 

caminhões frigoríficos até Santana, de onde prosseguem por meio de balsa para Belém, e de lá 

são encaminhados para diversos compradores. Parte do pescado do Amapá continua tendo 

como destino o estado do Pará, entretanto, grande parte agora também se destina à Região 

Centro-Sul e ao mercado internacional. 

Com o desenvolvimento da indústria pesqueira a apropriação capitalista dos bens 

pesqueiros do Amapá vem ocorrendo em ritmo acelerado. Entretanto, não há o levantamento 

de dados contínuos e que reflitam a realidade plena do setor, devido ao alto índice de 

informalidade e exploração por embarcações de outros estados, que sequer aportam no 

Amapá. A última pesquisa de estimativa de produção da pesca extrativa marinha e continental 

no Brasil foi realizada em 2011 e apontou a produção de 17.679,2 toneladas de pescado no 

Amapá, sendo 16.647,2 toneladas provenientes da pesca extrativa (6.756,0 toneladas de 

origem marinha e 9.891,2 toneladas de origem continental) e 1.032,0 toneladas de pescado 

provenientes da aquicultura (MPA, 2011). Tais dados refletem apenas parcialmente a 

realidade da pesca no estado, pois tem como base o desembarque pesqueiro, sendo que há o 

registro de pesca na costa do Amapá de muitas embarcações provenientes de outros estados 

que não desembarcam a produção no Amapá. 

Como parâmetro para reflexão sobre os dados da pesca pode-se citar o estado do Pará, 

que produziu, em 2011, 87.509,3 toneladas de pescado provenientes somente da pesca 

extrativa marinha (MPA, 2011). Uma parcela significativa da produção de pescado do Pará é 

proveniente da costa do Amapá, mas esta distinção de origem não é mensurada. Há apenas o 

relato dos pescadores artesanais do Amapá que corroboram com esta constatação
56

. 

                                                     
56

 Informação oral proveniente dos entrevistados M. M. B., R. M. P., E. P. M. (2017) e I. S. C. (2018), que 

também pode ser constatada em Silva e Dias (2010), IBGE (2004), Silva [et.al.] (2016), Oliveira e Ribeiro Neto 

(2013), entre outros não citados neste trabalho. 



279 

 

O desenvolvimento da indústria pesqueira no Amapá vem estabelecendo uma relação 

predatória com os bens pesqueiros do estado, provocando a redução da oferta de pescado e o 

desaparecimento de espécies da costa do Amapá. Mesmo áreas cuja pesca é restrita, como ao 

longo do litoral do Parque Nacional do Cabo Orange, e em outras unidades de conservação, 

que incluem rios e lagos, há constantes autuações de embarcações em situação irregular. 

Trata-se de conflitos que envolvem pescadores artesanais locais, que possuem acordo para 

exercerem a pesca nessas unidades de conservação, e pescadores artesanais e industriais de 

outros estados e da Guiana Francesa (SILVA [et. al.], 2016). Informações de pescadores 

revelam ainda a presença de barcos coreanos e venezuelanos na captura de camarão na costa 

do Amapá (IBGE, 2004). 

Os pescadores revelam nas entrevistas que houve a redução do tamanho das espécies 

pescadas, reflexo do caráter predatório da pesca industrial praticada, que tem impedido a 

completa maturação dos peixes. Tal profusão de eventos associados a pesca predatória é bem 

contextualizado por um dos entrevistados no município de Oiapoque, ao relatar a diferença da 

pesca praticada no período de criação do Parque Nacional do Cabo Orange (1980) e 

atualmente, conforme a seguir. 

 

O parque quando foi criado não havia rede aqui, não usavam rede aqui. Era arpão. 

Motor já tinha. Um pouco antes não tinha nem motor. O pessoal trabalhava na vela 

e com arpão. Olha a pressão, a diferença. Agora agente tem rede de 20 quilômetros, 

motores potentes, câmaras frigoríficas. Você entra num barco grande desses o peixe 

tá ensacado. Não tem gelo. Aquela câmara, bem refrigerada, com peixe ensacado. 

O cara não perde nem espaço pra gelo. Então a pressão realmente aumentou muito, 

de quando foi criado o parque pra hoje. (R. M. P., 2018) 

 

 Portanto, o desenvolvimento da pesca industrial provocou a radical intensificação da 

pesca predatória na costa do Amapá, o que ocasionou a drástica redução da oferta e qualidade 

do pescado. A modernidade da indústria pesqueira contrasta com a ilegalidade e 

informalidade de algumas atividades. Diversas operações são feitas para combater a pesca 

ilegal, recorrentes em unidades de conservação. A indústria pesqueira também envolve alto 

grau de informalidade na atividade de pesca, pois os pescadores atuam de forma informal, 

sem controle fiscal, prejudicando o mercado local em detrimento da atividade industrial, 

conforme relato de um entrevistado do município de Amapá: 

 

Esse pescado aí deveria ser bem mais vigiado, fiscalizado. O pouco que chega aí os 

caras não fiscalizam. Tem o tal de atravessador, leva, cara de pau, montanhas de 

peixe né. Embarca nos seus caminhões aí, levam né. Não pagam imposto de nada, 

não recolhe nada de imposto pro município. Aí o morador local só come peixe 

borrifado, peixe que não é pra venda ali, peixe classificado. (R. S. M., 2017) 
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 Um ramo do mercado informal de pescado no Amapá é o do comércio da bexiga 

natatória de determinadas espécies de peixe. O órgão, que serve para regular a profundidade 

do peixe na água, é comercializado à preços superiores ao do quilo do peixe inteiro e é 

conhecido no Amapá como “grude”. Trata-se de um circuito produtivo extremamente 

informal, sem controle do Estado, que envolve uma cadeia de produtores e atravessadores. O 

órgão é extraído pelos pescadores, que os vendem para pequenos estabelecimentos 

responsáveis por secar e processar o produto para que possa ser transportado. Em seguida, 

atravessadores adquirem o produto que é repassado a grandes compradores em Macapá e 

Belém, de onde seguem para exportação. A bexiga natatória de algumas espécies de peixe tem 

aplicação como matéria prima na indústria química e possuí um alto valor no mercado 

internacional. No Amapá, o processamento e comercialização do produto não agrega valor e é 

feito de forma informal, fazendo com que seja comercializado a preços muito inferiores do 

que os praticados no mercado internacional. Trata-se de um ramo praticamente invisível da 

economia do Amapá, que dispende grande volume de bens naturais valiosíssimos, sem 

reverter renda equivalente para os trabalhadores do Amapá envolvidos na atividade. 

O desenvolvimento da pesca predatória não ocorre apenas ao longo da costa do 

Amapá. No rio Amazonas a indústria pesqueira também tem se demonstrado como uma 

ameaça aos povos tradicionais. Trata-se da pesca realizada por grandes embarcações vindas 

de outros estados, essencialmente de Belém, que alimentam a indústria pesqueira. O conflito 

no rio Amazonas tem se dado devido a atuação predatória desta modalidade de pesca, que 

concorre na captura de espécies e reduz drasticamente a oferta do pescado por meio da pesca 

indiscriminada e em grande escala, conforme relato de um representante dos pescadores, 

quando questionado sobre a existência de barcos de pesca de outros estados atuando no rio 

Jari:  

 

Aí nas margens do Amazonas já, pegando a boca do Jari, tem bastante. E a 

dificuldade bastante deles sabe que é? Que eles tão com uma rede de pegar peixe, 

né, que quando eles jogam essa rede é negócio de 15 ou 20 toneladas. Chamam de 

arrastão. Então teve muita morte de peixe. É porque assim como eles pegam o 

peixe, eles estragam. Porque tem vez, vamo supor, o barco dele é pra 12 tonelada e 

eu do uma redada lá, pego 15. Então 3 toneladas ele tem que jogar fora, porque não 

tem como levar. Esse pessoal vem de fora, não é pessoal daqui não. E só não acaba 

mais porque é peixe de cardume. No caso que é a piramutaba, que ele vem e anda 

na Amazônia de cardume. O pacú também. Eles tão arredando pra cima do pacú. 

Nessa parte aí eles tão estragando o peixe. (...) Os barco grande tão vindo aqui. Se 

eles comprasse só do pescador que é daqui, o problema não, o problema que eles 

tão trazendo o material deles, tão dando, fazendo esse, como eu lhe falei, é um 

arrastão que eles tem. Eles jogam lá e vem tudo, é uma malha bem pequena que vem 

tudo, vem o grande e vem o pequeno (E. P. M., 2018).  
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 A pesca no período de defeso tem sido outro fator agravante para o escasseamento do 

pescado. No período de defeso de 2018 foi constatada a apreensão de 4 toneladas de pescado. 

Destaca-se o constante aumento da quantidade apreendida em relação à anos anteriores e a 

dificuldade de identificar os pescadores, já que a apreensão é realizada no momento do 

transporte e comercialização por terceiros (LEITE, 2018b). 

O processo de introdução da indústria pesqueira no Amapá e sua atuação por meio de 

grandes embarcações de pesca de fora do estado também não ocorre sem violência. Segundo o 

relato de uma representante dos pescadores do município de Amapá, as grandes embarcações 

de fora do estado estão travando uma disputa territorial com as pequenas embarcações dos 

povos tradicionais do Amapá de forma violenta, conforme a seguir: 

 

A nossa embarcação daqui é um piolinho perto da deles, né. E eles provavelmente 

devem andarem com armamento né, pesado lá. E os pescadores na verdade nem 

chegam perto da embarcação deles, mas já houve aqui um pouquinho de conflito 

com eles. Agora não, parou, porque os pescadores daqui não teriam chance com 

eles. Eles cortam rede deles. Conseguirem pegar embarcação eles colocam no 

fundo mesmo, no fundo a embarcação deles. Eles querem dominar na verdade nossa 

área (I. S. C., 2018). 

 

O caráter predatório da pesca pode ser dimensionado por meio da correlação com o 

tamanho das embarcações. As pequenas e médias embarcações são responsáveis pela prática 

da pesca de forma mais rudimentar e em menor escala. A pesca predatória de grandes 

embarcações que integram a indústria pesqueira está tornando a atividade de pesca dos povos 

tradicionais do Amapá inviável. Trata-se da apropriação dos bens pesqueiros do Amapá pelo 

grande capital e o impedimento da perpetuação do modo de vida dos povos tradicionais 

ligados à atividade pesqueira, fazendo com que abandonem a atividade. Essa dinâmica é 

revelada pela entrevistada: 

 

Porque como a embarcação é pequena a despesa é grande. Aí eles acabam indo 

pescar e não tem muito retorno. Às vezes não trazem, nem conseguem cobrir a 

despesa. Aí acabam se desmotivando. Aí vão pra outra profissão. Agente tem 

bastante mesmo que abandonaram. Tá, cada vez mais tá piorando. Assim, agente 

tem tentado, assim, ver uma forma de reverter a situação, mas tá piorando cada vez 

mais (I. S. C., 2018). 

 

 A indústria pesqueira também acumula um histórico de problemas trabalhistas. Há 

diversos relatos de trabalhadores recrutados por barcos de pesca industrial que não receberam 

pagamento ou foram indevidamente remunerados. Tal fato ocorre principalmente quando a 

captura dos peixes não é satisfatória para cobrir os custos da pesca e gerar a remuneração que 

o dono da embarcação planejou. Como os barcos de pesca levam vários dias para capturar o 
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pescado, os trabalhadores precisam se alimentar e há um custo para a manutenção da 

embarcação e dos trabalhadores durante os dias de atividade. Há ainda embarcações que 

cobram pela alimentação dos trabalhadores, configurando uma relação superexploratória do 

trabalho. Um desses casos foi evidenciado em autuação ocorrida em 2013, de uma 

embarcação em que se encontravam 23 trabalhadores em situação de trabalho análogo a 

escravidão na foz do rio Oiapoque. A embarcação era de propriedade de Manuel Júnior, de 

Igarapé-Miri, no Pará, e foi incluída na lista suja do trabalho escravo (MPT, 2019). 

 

 

3.7. A INDÚSTRIA PETROLÍFERA 

 

A bacia sedimentar da foz do rio Amazonas vem sendo explorada pela indústria 

petrolífera desde a década de 1960. Nela foram perfurados 95 poços exploratórios, que 

consistem na abertura de poços de sondagem para avaliar a existência e viabilidade comercial 

de petróleo e gás. A maior parte das explorações na Bacia da Foz do Amazonas ocorreu nas 

décadas de 1970 e 1980. Nestas explorações foram encontrados indícios de hidrocarbonetos 

em 10 poços, mas não foi encontrada nenhuma acumulação comercialmente viável de 

petróleo ou gás (ANP, 2018). 

Desde 1999, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 

vem realizando rodadas de licitações para concessão do direito de explorar e produzir petróleo 

e gás natural no Brasil. Até 2012 haviam sido realizadas 10 rodadas de licitações, que 

resultaram na abertura de apenas 6 poços exploratórios na Bacia da Foz do Amazonas, sem 

sucesso na identificação de acumulações comerciais de petróleo e gás (ANP, 2018). 

Em 2013, a ANP realizou a 11ª rodada de licitação de 289 blocos, com área total de 

155.800 km², em 11 bacias sedimentares brasileiras, para atividades de exploração, 

desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. Na Bacia da Foz do Amazonas (Mapa 

26) foram licitados 97 blocos, divididos em quatro setores, sendo dois setores de águas rasas 

(SFZA-AR1 e SFZA-AR2) e dois de águas profundas (SFZA-AP1 e SFZA-AP2), com área 

total de 44.500,08 km² (ANP, 2018). Estes setores estão localizados ao longo da costa do 

Amapá, mais precisamente em frente aos municípios de Oiapoque e Calçoene, com distancias 

variando, aproximadamente, entre 50 e 100 quilômetros do litoral, na borda da plataforma 

continental.  
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Mapa 26: Blocos exploratórios na Bacia da Foz do Amazonas - ANP 

 
Fonte: ANP, 2018. 

 

Recentes descobertas de acumulações comerciais de petróleo e gás na costa da África 

e da Guiana Francesa levantaram expectativas para a existência de acumulações comerciais 

em formações geológicas análogas ainda não exploradas na Bacia da Foz do Amazonas. 

Diante dessa expectativa, a 11ª rodada de licitações da ANP resultou na contratação de 14 

blocos da Bacia da Foz do Amazonas, sendo 9 em águas profundas e 5 em águas rasas. 

Portanto, houve na 11ª rodada de licitações da ANP uma concessão de blocos na Bacia da Foz 

do Amazonas superior a todas as outras 10 rodadas anteriores somadas. 

O Quadro 14 apresenta um resumo do resultado da 11ª rodada de licitações de blocos 

da ANP, com os consórcios vencedores e suas nacionalidades. Venceram consórcios 

formados por empresas estrangeiras e nacionais, sendo operadoras 9 empresas estrangeiras e 5 

empresas nacionais. As empresas operadoras são as que possuem a maior participação no 

percentual do consórcio e que terão que executar a exploração. Portanto, o controle dos blocos 

licitados será executado majoritariamente por empresas estrangeiras. 
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Quadro 14: Resultado da 11ª rodada de licitações da ANP para a Bacia da Foz do Amazonas 
Setor Bloco Consórcio vencedor Nacionalidade 

SFZA-AP1 FZA-M-125 

Total E&P do Brasil Ltda.* (40%) 

BP Exploration Operating Company Limited (30%) 

Petróleo Brasileiro S.A. (30%) 

França 

Reino Unido 

Brasil 

SFZA-AP1 FZA-M-127 

Total E&P do Brasil Ltda.* (40%) 

Petróleo Brasileiro S.A. (30%) 

BP Exploration Operating Company Limited (30%) 

França 

Brasil 

Reino Unido 

SFZA-AP1 FZA-M-184 OGX Petróleo e Gás S.A.* (100%) Brasil 

SFZA-AP1 FZA-M-57 

Total E&P do Brasil Ltda.* (40%) 

Petróleo Brasileiro S.A. (30%) 

BP Exploration Operating Company Limited (30%) 

França 

Brasil 

Reino Unido 

SFZA-AP1 FZA-M-59 
BP Exploration Operating Company Limited* (70%) 

Petróleo Brasileiro S.A. (30%) 

Reino Unido 

Brasil 

SFZA-AP1 FZA-M-86 

Total E&P do Brasil Ltda.* (40%) 

Petróleo Brasileiro S.A. (30%) 

BP Exploration Operating Company Limited (30%) 

França 

Brasil 

Reino Unido 

SFZA-AP1 FZA-M-88 

Total E&P do Brasil Ltda.* (40%) 

BP Exploration Operating Company Limited (30%) 

Petróleo Brasileiro S.A. (30%) 

França 

Reino Unido 

Brasil 

SFZA-AP1 FZA-M-90 

Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A.* (35%) 

Premier Oil PLC (35%) 

Pacific Brasil Exploração e Produção de Óleo e Gás Ltda. 

(30%) 

Brasil 

Reino Unido 

EUA 

SFZA-AP2 FZA-M-257 BHP Billiton Petroleum Pty Ltd.* (100%) Austrália 

SFZA-AR1 FZA-M-254 Brasoil Manati Exploração Petrolífera Ltda* (100%) Brasil 

SFZA-AR1 FZA-M-320 Ecopetrol S.A.* (100%) Colômbia 

SFZA-AR2 FZA-M-324 BHP Billiton Petroleum Pty Ltd.* (100%) Austrália 

SFZA-AR2 FZA-M-467 Brasoil Manati Exploração Petrolífera Ltda* (100%) Brasil 

SFZA-AR2 FZA-M-539 Brasoil Manati Exploração Petrolífera Ltda* (100%) Brasil 

*Empresa operadora 

Fonte: ANP, 2018. 

Organização e elaboração: Margarit, 2017. 

 

Todos os consórcios vencedores do certame terão o prazo máximo de 8 anos para 

realizar a exploração ou terão que devolver o objeto da contratação mediante o pagamento de 

multa rescisória. A empresa BHP Billiton foi a única que devolveu, até então, os blocos que 

deveria explorar (FZA-M-257 e FZA-M-324) e a OGX Petróleo e Gás S.A. não assinou o 

contrato (ANP, 2018). 

A atividade da indústria petrolífera no Amapá nesta etapa de exploração consistirá na 

abertura de poços de sondagem para avaliar a existência e viabilidade comercial de petróleo e 

gás na Bacia da Foz do Amazonas. As operações devem se dar em alto mar, com base de 

apoio em Belém, portanto, sem grande interferência socioeconômica no Amapá. Tal 

característica configura o desenvolvimento de uma atividade que não tem relação direta com a 

criação de infraestrutura do Pac, mas que significa, da mesma forma que outras, a apropriação 

dos bens naturais pelo grande capital. 
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CAPÍTULO 4: VIOLÊNCIA E RESISTÊNCIA NO AMAPÁ 

 

 

 

A expansão tardia dos circuitos produtivos ligados à lógica do capitalismo global no 

Amapá colocou o estado na vanguarda das problemáticas inerentes à perversa lógica do 

capitalismo mundial. Tal condição proporcionou a calmaria necessária à perpetuação do modo 

de vida e das territorialidades dos povos tradicionais durante todo o século XX. Isso significa 

dizer que o Amapá não foi um reduto de absoluta paz, mas seu uso e ocupação da terra se 

deram sob um ambiente de relativa tranquilidade se comparado com outras unidades da 

federação. 

O cenário muda a partir da consolidação das redes técnicas. As grandes obras de 

infraestrutura do Pac permitiram a fluidez necessária ao desenvolvimento do capitalismo e a 

consequente apropriação dos bens naturais do estado, resultando em um processo de 

reordenamento territorial, de acordo com a lógica do capitalismo global. A nova dinâmica de 

ordenamento territorial do Amapá, segundo a lógica do capitalismo global, promove a 

apropriação das terras dos povos tradicionais. Com isso, estes povos passam a incorporar a 

massa de desempregados em aglomerados de exclusão na periferia das cidades e são 

impedidos de perpetuar seus modos de vida. Trata-se de um processo perverso, no qual, por 

vezes, a violência é instrumento de opressão, e a coerção faz parte do processo de construção 

ideológica que permeia o desenvolvimento do capitalismo no Amapá. 

Os instrumentos de coerção e violência promovidos pelo desenvolvimento do 

capitalismo no Amapá são camuflados por estratégias de criação de uma psicosfera favorável 

aos empreendimentos. Nesse sentido, o poder hegemônico passa a utilizar dos instrumentos 

midiáticos e políticos ressaltando fatores econômicos e a geração de empregos como 

benefícios à população em geral. Utilizando da retórica do desenvolvimento, a grande mídia, 

parlamentares e governos difundem a falácia de que tais empreendimentos irão trazer 

inúmeros benefícios à população, ocultando seus impactos negativos. 

Os conflitos decorrentes do processo de desenvolvimento do capitalismo no Amapá 

resultaram no surgimento e consolidação de movimentos sociais e na construção do debate em 
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torno desse processo. Portanto, o desenvolvimento do capitalismo no Amapá provocou, da 

mesma forma, a ascensão da luta contra os grandes projetos e do debate em torno dos limites 

e alternativas a este modelo de desenvolvimento. Este trabalho deseja ser mais um elemento 

de construção do debate em torno do projeto hegemônico no Amapá, esperando contribuir não 

somente na esfera crítica, mas também na concepção de alternativas. Para tanto, neste capítulo 

é apresentada a face perversa do projeto de desenvolvimento capitalista no Amapá. A 

violência é um dos principais elementos desse caráter perverso e é abordada como forma de 

evidenciar a falácia em torno da retórica do desenvolvimento do capitalismo e seu caráter 

desigual e contraditório. 

Neste capítulo também é realizado um trabalho de identificação dos limites do modelo 

de desenvolvimento hegemônico, buscando apontar os aspectos falhos dessa estratégia como 

forma de operacionalizar uma política eficiente de promoção econômica e social do Amapá. 

Em seguida, é apresentado um panorama dos movimentos de resistência aos 

empreendimentos do grande capital no Amapá e, por fim, são apresentadas as alternativas ao 

modelo de desenvolvimento hegemônico a partir de iniciativas existentes no estado. 

Vale ressaltar, que este capitulo surge como elemento de síntese das análises elencadas 

nos demais capítulos deste trabalho, trazendo reflexões e propostas sobre alternativas ao 

modelo de desenvolvimento vigente no Amapá. Embora a preocupação fosse revelar também 

a perversidade e os limites deste modelo no contexto amapaense, este capítulo vem oferecer, 

por fim, uma visão otimista de todo o processo, cuja luta dos povos tradicionais e movimentos 

sociais tem resultado em diversas ações que representam projetos alternativos de 

desenvolvimento, capaz de oferecer uma estratégia diferenciada de ação na promoção dos 

indicadores econômicos e sociais do Amapá. 

 

 

4.1. OS MECANISMOS DE CONSENSO E COERÇÃO EM TORNO DO PROJETO 

HEGEMÔNICO 

 

4.1.1. A nova lógica territorial e seu sistema político-ideológico  

 

A territorialização do capital no Amapá representa os interesses do poder hegemônico 

no aproveitamento do potencial logístico-localizacional e dos bens naturais do Amapá para a 

reprodução do capital. Esta afirmativa foi mencionada diversas vezes nesse trabalho, 

entretanto, cabe ainda analisar como esta premissa está inserida nos mecanismos estatais de 
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manutenção da ordem hegemônica. Para tanto, inicialmente, cabe destacar que o PPA 2016-

2019 do Governo do Estado do Amapá é claro ao afirmar logo em seu primeiro parágrafo: 

 

O Amapá, ao tornar-se unidade federativa, vem buscando traçar caminhos para o seu 

desenvolvimento, no entanto os desafios são muitos quando há um grande celeiro 

natural como à pesca, minério, madeira, frutas, produtos florestais, madeireiros e 

não madeireiros, que não se revertem como matéria-prima em prol de seu 

desenvolvimento, ou seja, é um Estado rico em sua biodiversidade, mas pobre em 

sua economia que representa R$ 10,4 bilhões, apenas 0,22% do PIB brasileiro 

(IBGE, 2014) (AMAPÁ, 2016). 

 

 A mensagem é simples e clara: o planejamento governamental visa a apropriação 

capitalista dos bens naturais do Amapá. Não há outra centralidade além da alimentação das 

estatísticas econômicas, que tem o Pib como principal indicador. Não é a inserção dos povos 

tradicionais com seu modo de vida, indiferente à reprodução do capital, que irá lograr o êxito 

econômico desejado pelo Estado. Apenas o grande capital possui o potencial necessário para 

garantir a elevação dos índices de desenvolvimento econômico e atender o sistema 

hegemônico, convertendo bens naturais em capital. 

O que ocorre no Amapá é reflexo da introdução da lógica hegemônica global, em que 

são abandonadas as potencialidades da economia interna, de caráter regional e ligada ao modo 

de vida dos povos tradicionais, como a produção de alimentos, o extrativismo, a pesca 

artesanal, a manufatura artesanal, entre outros. Em substituição, adota-se uma economia 

completamente estranha ao território, conforme a demanda do mercado internacional, como o 

agronegócio sojicultor, a silvicultura de eucalipto, a mineração de manganês, entre outros 

elementos estranhos ao cotidiano da população e com pouca aplicação prática no mercado 

interno, pois o foco é a exportação. A este fenômeno, Milton Santos e Maria Laura Silveira 

denominam de especialização alienígena alienada (2006, p. 299). Trata-se da exigência do 

mercado global, que impõe uma nova racionalidade ao espaço e à economia local, desfrutando 

das vantagens comparativas que o espaço oferece, desestruturando antigas territorialidades e 

agregando, gradativamente, e com apoio e patrocínio do Estado, uma nova estrutura de 

produção especializada, conforme explica Milton Santos e Maria Laura Silveira: 

 

Todas essas vantagens comparativas que exaltam os índices econômicos obtidos 

devem, pois, ser contrastadas com o fato de a coerência e, às vezes, o brilho das 

atividades locais constituírem uma coerência subordinada, dependente de entidades 

estranhas à área e cujo processo obedece a mandamentos que não têm nem 

inspiração local nem preocupação com os destinos locais (exceto naquilo que 

corresponde ao seu interesse privativista e imediato), de modo que o processo de 

crescimento realizado no lugar pode ser definido como um processo alienado, o que 

autoriza a considerar tais atividades como especializações não apenas alienígenas, 

por sua origem, mas alienadas, pelo seu desenvolvimento e destino. Nesse caso, não 

se trata apenas de uma exteriorização ou abertura – como parece da moda 
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atualmente -, mas de verdadeira alienação. Na realidade, é de um conjunto de 

alienações que se trata, cada qual atraindo e alimentando a outra. (SANTOS e 

SILVEIRA, 2006. p. 300-301) 

 

A especialização espacial exige também a estruturação de um conjunto de serviços 

agregados que possibilitam a plena reprodução da atividade. Desta forma, no Amapá, 

multiplicam-se os empreendimentos de serviços relacionados ao agronegócio, a mineração, a 

indústria madeireira e a indústria pesqueira. Os novos negócios no setor de serviços atuam 

como forma complementar e de suporte aos circuitos produtivos e estão, geralmente, 

instalados nas zonas urbanas. Com isso, o discurso desenvolvimentista ganha materialidade 

nas cidades por meio dos serviços especializados. Gradualmente, toda a economia do Amapá 

passa a estabelecer fundamentos nos grandes projetos de desenvolvimento, gerando uma nova 

base socioespacial sistêmica, conforme descrito por Milton Santos e Maria Laura Silveira: 

 

Cada atividade constitui, no conjunto, um processo para as demais, um elo 

importante no sistema produtivo criado em determinado lugar ou área, constituindo 

a base socioespacial sobre a qual assenta uma determinada equação de emprego, 

uma determinada massa salarial, um determinado ritmo das atividades, um 

determinado movimento dos agentes, dos produtos, das mercadorias, do dinheiro e 

da informação, uma determinada estrutura de ordens e um determinado sistema de 

poder fundado na economia e na política. Trata-se de um verdadeiro sistema 

coerente, cuja base é espacial. Assim, numa pequena área pode haver acúmulo de 

relações que se sustentam mutuamente e tendem à criação de um produto econômico 

importante se comparado com outras áreas do país, levando-se em conta a superfície 

ocupada e a população concernida. (SANTOS e SILVEIRA, 2006. p. 300) 

 

Esta relação sistêmica constitui uma nova racionalidade socioespacial dos atores 

hegemônicos, descolada do modo de vida da população local. Como exemplo no Amapá 

temos a produção de farinha de mandioca e açaí, tradicionalmente utilizados na culinária 

regional, que perde espaço para a produção de soja e eucalipto, por exemplo. Trata-se da 

substituição de uma lógica local de produção, ligada à racionalidade dos povos tradicionais, 

por uma lógica exógena de produção, ligada à racionalidade do capitalismo global. Esse tipo 

de mudança leva a necessidade de o poder hegemônico tornar os elementos, que são estranhos 

à realidade local, em uma racionalidade sistêmica, fazendo crer que sem aquela nova lógica 

de produção não seria possível dar continuidade ao “desenvolvimento”, que pretensamente é 

almejado pela população. 

Da mesma forma, para subsidiar o processo de integração territorial competitiva do 

Amapá aos circuitos produtivos são tecidas estratégias político-ideológicas de controle e 

coerção social pelos atores hegemônicos, criando uma psicosfera positiva para a execução das 

grandes obras de infraestrutura e instalação dos empreendimentos do grande capital. A 
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construção de usinas hidrelétricas, o desenvolvimento do agronegócio, a atividade de 

mineração, a indústria petrolífera, a indústria pesqueira e a indústria madeireira passam a 

figurar como elementos da modernidade, envolvidos em um discurso desenvolvimentista, que 

aparentemente figura como benéfico à população em geral, mas que mascara o fato de 

beneficiarem, na prática, apenas os atores hegemônicos, trazendo consigo inúmeros impactos 

sociais e ambientais. 

O projeto de desenvolvimento do Estado que coloca o Amapá como última fronteira 

para o desenvolvimento do capital, ou seja, que estabelece como prioritária essa diretriz e 

sustenta, por meio de políticas territoriais, esta dinâmica, não cumpre com nenhuma outra 

iniciativa parecida para o desenvolvimento das comunidades rurais, dos pescadores, dos 

artesãos, do turismo, entre outros segmentos que poderiam gerar renda aos povos do Amapá. 

No processo de apropriação dos bens naturais pelo grande capital no Amapá não só 

bens minerais, florestais, pesqueiros e territoriais são apropriados, mas também o componente 

humano aparece como recurso a reprodução do capital, como trabalhadores ou reserva de mão 

de obra, necessária ao controle salarial. Em reportagem publicada no portal de notícias G1, 

Juan Monteiro revela que o Amapá ganhou nove posições no ranking de competitividade dos 

estados brasileiros em 2015 e nos índices de crescimento do potencial da força de trabalho e 

taxa de crescimento o Amapá obteve uma das melhores colocações do País (MONTEIRO, 

2017). Este tratamento da mídia demonstra a forma como os povos do Amapá são vistos e 

apropriados como recurso potencial para o desenvolvimento do capitalismo. A 

disponibilidade de reserva de mão de obra no Amapá é um diferencial, ou uma vantagem 

comparativa, que expressa a potencialidade do desenvolvimento do capitalismo no discurso 

hegemônico. A competitividade territorial também se assenta no elemento humano, como 

instrumento de trabalho e reprodução do capital. Quanto maior o número de desempregados e 

menor a articulação sindical melhor será o potencial da força de trabalho para o grande 

capital, que poderá sujeitar o trabalhador a salários mais baixos, piores condições de trabalho 

e regimes menos rígidos de contratação. 

Sustentando o discurso hegemônico, na intenção de criação de uma psicosfera positiva 

para a aceitação dos empreendimentos, está a retórica da geração de empregos, como 

dispositivo de garantia do bem estar social, por meio da absorção pelo mercado de trabalho 

destes mesmos povos, outrora impedidos de perpetuar seus modos de vida devido ao impacto 

dos empreendimentos. Entretanto, contrariando a ideia de geração de emprego, este potencial 

se revela positivo para o capitalismo justamente pela existência de uma grande massa de 
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desempregados, gerando a possibilidade de mão de obra farta, barata e desarticulada. Em 

resumo, as condições para o desenvolvimento do capitalismo no Amapá são boas porque são 

péssimas as condições do trabalhador, se não fosse assim, não seria competitivo. 

 A estratégia de desenvolvimento traçada pelo Estado representa tão somente os 

interesses do poder hegemônico, por isso, precisa ser transfigurada como interesse público 

notório, para que possa transcorrer em sua plenitude dentro do contexto democrático 

brasileiro. Para tanto, o Estado tece estratégias de construção de uma psicosfera positiva em 

torno dos empreendimentos e atua com mecanismos de controle e coerção da sociedade para 

manter a ordem hegemônica. Esta dinâmica é reconhecida na dicotomia dos mecanismos de 

consenso e coerção concebidos por Antonio Gramsci na formulação do conceito de Estado 

ampliado (GRAMSCI, 2004, 2007). Neste conjunto, o consenso é estabelecido por meio das 

instituições e sua atuação no sentido de construir o reconhecimento e a aceitação das normas 

do poder hegemônico. Já a coerção se faz pelo estabelecimento de leis e os mecanismos para 

o seu cumprimento, como a inspeção, penalidades e violência. 

O Estado é o representante, por excelência, do poder e a fronteira capitalista concebe a 

conformação desse poder no espaço geográfico. Na ótica do Estado, a fronteira capitalista 

representa a reprodução do “novo”, do desenvolvimento, ou simplesmente da “ordem e 

progresso”. Tais afirmativas compõem o arcabouço retórico do poder hegemônico, como 

instrumentos de naturalização da racionalidade hegemônica, ou seja, naturalmente é 

necessário pensar que o caminho do desenvolvimento é o posto pelo Estado, em que apenas 

os interesses hegemônicos prevalecem. Esse instrumento, que se utiliza de argumentos 

desenvolvimentistas para a construção do consenso, ganha forma de opinião pública, ou seja, 

que é de notório conhecimento e alegação pela população em geral. Sobre este tema, Antonio 

Gramsci teceu um importante esclarecimento que merece ser citado: 

 

O que se chama de “opinião pública” está estreitamente ligado à hegemonia política, 

ou seja, é o ponto de contato entre a “sociedade civil” e a “sociedade política”, entre 

o consenso e a força. O Estado, quando quer iniciar uma ação pouco popular, cria 

preventivamente a opinião pública adequada, ou seja, organiza e centraliza certos 

elementos da sociedade civil. História da “opinião pública”: naturalmente, 

elementos de opinião pública sempre existiram, mesmo nas satrapias asiáticas; mas a 

opinião pública como hoje se entende nasceu às vésperas da queda dos Estados 

absolutistas, isto é, no período de luta da nova classe burguesa pela hegemonia 

política e pela conquista do poder. 

A opinião pública é o conteúdo político da vontade política pública, que poderia ser 

discordante: por isso, existe luta pelo monopólio dos órgãos da opinião pública – 

jornais, partidos, Parlamento –, de modo que uma só força modele a opinião e, 

portanto, a vontade política nacional, desagregando os que discordam numa nuvem 

de poeira individual e inorgânica (GRAMSCI, 2007, p. 265). 
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 A atualidade das reflexões de Antonio Gramsci pode ser interpretada a partir da leitura 

da relevância do papel da mídia, da política partidária e da atuação de governantes e 

parlamentares na contemporaneidade. Enquanto Antonio Gramsci já detectava estes 

elementos como decisivos para a constituição da opinião pública no inicio do século XX, esta 

dinâmica não se alterou na contemporaneidade, pelo contrário, teve sua potencialidade 

agigantada pelo desenvolvimento das telecomunicações e a hegemonia da grande mídia. 

Os atores hegemônicos engendram junto a grande mídia a falácia do desenvolvimento, 

que envolve, essencialmente, a atuação do Estado como gerador de oportunidades para todos. 

Por isso, os elementos simbólicos são referenciais da política estatal que pretensamente é feita 

em benefício de todos, mas é estruturalmente, sistematicamente e fundamentalmente produto 

dos interesses hegemônicos. Como exemplo, é possível verificar as propagandas do Governo 

do Estado do Amapá na mídia e junto das obras de infraestrutura, onde aparecem frases de 

alusão ao caráter social das políticas territoriais, conforme demonstrado na Fotografia 69: 

 

 
Fotografia 69: Propaganda governamental em rodovia 

Autor: Margarit, 2018. 

 

 Este tipo de construção simbólica agrega a sociedade como um todo como beneficiada 

das grandes obras de infraestrutura. É inegável que diversas pessoas são beneficiadas por 

grandes obras, como a pavimentação asfáltica de rodovias. A circulação de pessoas entre as 

cidades e comunidades do interior e a capital é extremamente dependente das rodovias e sua 

pavimentação certamente beneficia quem precisa se deslocar pelas estradas. Entretanto, a 

questão central a ser analisada é que as obras de pavimentação só ocorrem por se tratar de 

interesse dos setores produtivos. Basta constatar que outras vias que não são de interesse 



292 

 

destes setores acabam por não serem beneficiados com a mesma prioridade na execução de 

pavimentação asfáltica. Inúmeras são as comunidades que não possuem acesso rodoviário em 

boas condições de tráfego e até mesmo na periferia da zona urbana da capital muitas ruas 

ainda não são pavimentadas. 

 Em outra esfera de análise dos mecanismos do Estado de coerção está a questão do 

trabalho. Essencialmente o trabalho do Estado condiciona o trabalho da população, que como 

na época da constituição do Território Federal do Amapá, precisa ser convencida por 

mecanismos consensuais de fazer parte do processo de desenvolvimento concebido pelo 

Estado.  Afinal, o mecanismo propulsor da acumulação capitalista é o trabalho e sua 

superexploração. Por isso, a mensagem ao trabalhador é igualmente uma mensagem que 

busca agregar o caráter pessoal e social de sua condição ao caráter estatal de 

desenvolvimento, como demonstrado na Figura 4, extraída da página inicial na internet do 

Governo do Estado do Amapá. 

 

 
Figura 4: Mensagem do Governo do Estado do Amapá em sua página na internet 

Fonte: https://www.portal.ap.gov.br/ 

 

São mecanismos simbólicos e sutis como estes que aproximam o ideal estatal do ideal 

da população, unindo-os na forma de opinião pública, que passa a considerar a geração de 

empregos o imperativo do papel do estado como condição de atendimento às demandas 

individuais da sociedade. No plano da coletividade o modelo se completa com a oferta de 

serviços públicos, especialmente, nas áreas de saúde e educação, modelados pelo capacidade 

de arrecadação do Estado, igualmente dimensionado pelos índices de desenvolvimento 

econômico. 

Envolto nesta visão sistêmica, o aparato estatal trata de implantar o consenso sob a 

premissa de que só haverá desenvolvimento social se houver desenvolvimento econômico. 

Para tanto, os agentes estatais constroem esta retórica nos pronunciamentos e comunicados 
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oficiais por meio desta estratégia ideológica. Para exemplificar esta dinâmica foram 

selecionadas notícias publicadas nas páginas da internet das instituições. A seleção foi feita 

por meio de ferramenta de busca no próprio site pelo termo “desenvolvimento”. Devido ao 

volume de dados serão apresentados nos quadros a seguir apenas informações de 2015 em 

diante. 

Inicialmente, o Quadro 15 traz o título das notícias publicadas no portal da internet do 

Governo do Estado do Amapá, entre 2015 e janeiro de 2019, que abordam a questão do 

desenvolvimento capitalista. Destaca-se os títulos vinculados ao desenvolvimento e a geração 

de empregos, politicas territoriais, empreendimentos capitalistas, infraestrutura, entre outros. 

 

Quadro 15: Notícias sobre desenvolvimento publicadas pelo Governo do Estado do Amapá (2015-jan. 2019) 
Data Título 

15/10/2015 Projeto vai incentivar aumento da produção leiteira no Amapá durante a 51ª Expofeira 

27/10/2015 GEA fortalece setor primário a partir da pavimentação da Rodovia AP-340 

30/10/2015 Com foco no desenvolvimento econômico, 51ª Expofeira abre as portas 

03/11/2015 Expositores de máquinas apostam no faturamento com crescimento da Agricultura Comercial 

05/11/2015 Empresa de moagem de trigo movimenta negócios na 51ª Expofeira do Amapá 

06/11/2015 Investidores recebem autorização para implantação de novos empreendimentos no Amapá 

03/12/2015 Amapá lança edital para transformar potencial madeireiro em desenvolvimento econômico 

04/12/2015 Seminário discute desenvolvimento econômico e social da Amazônia Legal 

26/02/2016 Indústria de tintas busca apoio da Agência de Desenvolvimento Econômico do Amapá 

12/05/2016 Regularização de terras vai oportunizar novos investimentos no Amapá 

15/05/2016 Empresas do Amapá podem ser as primeiras beneficiadas pela ZFV 

18/05/2016 Waldez Góes apresenta potenciais econômicos para atrair investimentos ao Amapá 

30/05/2016 Amapá e Guiana Francesa discutem novas rotas de exportação 

14/06/2016 Safra de grãos em 2016 será 56,34% maior que em 2015 

24/06/2016 Logística usada por petrolífera gera expectativas na economia do Amapá 

20/07/2016 Governador Waldez Góes lidera comitiva amapaense em busca de investimentos para o Amapá 

22/07/2016 Rodovia AP-010 é entregue oficialmente à população de Mazagão 

27/07/2016 Amapá dá primeiro passo para exportação de soja 

11/08/2016 Amapá inicia ciclo industrial com entrega de títulos e declarações de reservas de área 

08/09/2016 Exportação de Soja aumentará postos de empregos no Amapá 

09/09/2016 Governo do Estado firma parceria com investidores da China 

11/11/2016 Reunião define projeto de utilização do Distrito Industrial 

23/11/2016 Governo e Basa firmam parceria de acesso ao crédito para empresas da Zona Franca Verde 

02/12/2016 Governo do Amapá apresenta projetos de investimentos a empresários chineses 

07/12/2016 Ponte vai possibilitar transporte de matéria prima para indústrias da Zona Franca Verde 

10/12/2016 Projetos de desenvolvimento econômico entre Amapá e Guiana serão ampliados em 2017 

12/12/2016 GEA entrega Ponte da Integração e reforça política de desenvolvimento econômico 

12/12/2016 Governo destaca benefícios em setores da economia após entrega da Ponte da Integração 

14/12/2016 Governo dialoga com grupos árabes para atrair investimentos ao Amapá 

15/12/2016 Fábrica de cimento pode baratear preço e impulsionar a construção civil no Estado 

16/12/2016 Governo do Amapá apresenta vocações produtivas para investidores árabes 

06/01/2017 Governo reafirma compromisso com desenvolvimento de Mazagão 

20/02/2017 Plano Conjunto contribuirá para o desenvolvimento econômico dos municípios 

24/04/2017 Governo apoia a entrada da Amcel no mercado de grãos 

28/04/2017 Afap comemora 17 anos dedicados ao desenvolvimento econômico do Amapá 

11/05/2017 Início da industrialização na Zona Franca Verde vai gerar quase 400 empregos 

17/05/2017 Ponte Binacional estimula alternativas de desenvolvimento econômico na fronteira 

26/05/2017 Selo vai levar o nome do Amapá aos mercados nacional e internacional 

29/05/2017 Grupo poderá facilitar acesso ao crédito e acelerar desenvolvimento econômico do Amapá 
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12/06/2017 Amapá busca alternativas para fortalecer a agroindústria local 

25/07/2017 Câmara Setorial discute expansão da produção de grãos no Amapá 

27/09/2017 Estudo de cabotagem apresenta novos caminhos para o desenvolvimento econômico no Amapá 

01/11/2017 Governo e mineradora discutem expansão na exploração de ouro no Amapá 

12/12/2017 Incentivos fiscais e políticas econômicas do Amapá atraem companhia multinacional 

15/12/2017 Conselho de Administração da Suframa aprova US$ 339,6 mi em investimentos na amazônia 

17/01/2018 Projeto de concessão florestal vai abrir 200 postos de trabalho no Amapá 

27/06/2018 Empresa de energia solar inicia processo para se instalar no Distrito Industrial do Amapá 

28/11/2018 Empresários sul-coreanos querem investir no Amapá 

06/12/2018 Empresa de mineração expande atividades no Amapá com apoio do Estado 

07/12/2018 Potencialidades do Amapá atraem embaixador de Luxemburgo no Brasil 

10/12/2018 Waldez Góes acerta destinação de R$ 450 milhões do FNO para o Amapá, em 2019 

01/01/2019 Durante posse, governador afirma que vai priorizar desenvolvimento econômico do Amapá 

11/01/2019 Governo avalia criação de um Centro de Desenvolvimento Econômico do Amapá 

17/01/2019 Amapá e Pará buscam soluções conjuntas para desenvolverem vocações produtivas 

30/01/2019 Amapá e Banco da Amazônia assinam protocolo de investimentos de mais de R$ 400 milhões 

31/01/2019 Eficiência do Amapá atrai R$ 450 mi do FNO para o setor produtivo 

Fonte: https://www.portal.ap.gov.br/noticias 

Organização e elaboração: Margarit, 2019. 

 

A atuação parlamentar é outro sustentáculo fundamental do consenso entorno da 

política de desenvolvimento hegemônico. A Assembleia Legislativa do Amapá é palco de 

defesa constante dos interesses hegemônicos e seus parlamentares trabalham na consolidação 

desses interesses. O Quadro 16 cita o título das notícias sobre a atuação dos parlamentares da 

Assembleia Legislativa do Amapá, entre 2015 e 2018, que sugerem a defesa do modelo de 

desenvolvimento hegemônico, apontando para as alianças políticas do grande capital. 

 

Quadro 16: Notícias sobre a atuação dos parlamentares da Assembleia Legislativa do Amapá em questões 

relativas ao desenvolvimento (2015-2018) 
Data Título 

29/07/2015 Deputado Max articula reunião do Banco do Brasil com governador para fortalecer agronegócio 

no Amapá 

25/08/2015 Cônsul do Japão faz visita ā Assembleia Legislativa e fala de investimentos no Amapá 

08/09/2016 Assembleia Legislativa participa de evento histórico no Porto de Santana 

08/09/2016 Deputada Edna Auzier destaca embarque de grãos e evoluįão do Amapá como Estado Produtor 

06/10/2016 Deputado Augusto Aguiar defende abertura do capital do Porto de Santana 

20/10/2016 Deputado Max pede celeridade na conclusão do porto de embarque de minérios em Santana 

14/12/2016 Deputados participam de almoço e palestra sobre a Ponte da Integração 

17/12/2016 Luciana Gurgel propõe a “Semana de Apoio ao Emprego e Geração de trabalho 

01/02/2017 Deputada Marilia Góes recebe empresários para discutir melhorias para o setor do comércio no 

Amapá 

16/05/2017 Deputados destacam a importância da reunião do Conselho de Administração da Suframa no 

Amapá 

05/06/2017 COF e CJR debatem com classes empresariais, projeto referente à Zona Franca Verde 

23/06/2017 Luciana Gurgel vai ao Ministério dos Transportes solicitar a retomada da obra da BR-156 

02/08/2017 CJR e COF aprovam Projeto de Lei que pode alavancar a economia do Estado 

03/08/2017 Plenário da Assembleia Legislativa aprova Projeto de Lei que cria incentivos fiscais ao setor 

industrial do Estado 

17/10/2017 Alap participa de debate sobre Projeto de Lei que visa ligar o Amapá ao Pará e a Roraima por 

meio da BR-156 

25/10/2017 Comissão de Empreendedorismo busca parcerias para qualificar população do Amapá 

31/10/2017 Membros da Comissão de Transportes e Obras da Alap participam de capacitação sobre 

engenharia de tráfego 
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10/11/2017 Deputados conhecem trabalho de mineradora que atua no Pará e levam experiência ao setor 

mineral do Amapá 

21/11/2017 Comissões da Alap visitarão usinas hidrelétricas de Ferreira Gomes e órgãos públicos de 

Oiapoque 

21/02/2018 DaLua aposta no desenvolvimento econômico do estado após pavimentação do trecho sul da BR-

156 

07/03/2018 Comissões da Assembleia Legislativa visitarão distrito do Lourenço 

13/03/2018 Assembleia Legislativa do Amapá participará do lançamento da 7ª edição do Anuário Mineral 

11/04/2018 Comissões da Alap buscarão subsídios no interior do Pará para alavancar setor mineral no Amapá 

12/04/2018 Parlamentares saem otimistas de explanação sobre crescimento do setor mineral no Pará 

14/04/2018 Comissões solicitam reinstalação de escritório da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 

no AP 

16/04/2018 Mineração: deputados dão encaminhamentos aos trabalhos desenvolvidos em Belém 

16/04/2018 Potencialidades do Amapá no setor mineral serão apresentadas à população do estado 

18/04/2018 No Dnit, presidente Kaká Barbosa pede urgência nas obras do trecho sul da BR-156 

30/05/2018 Audiência pública busca reverter situação de desemprego dos garimpeiros de Tartarugalzinho 

31/05/2018 CAP discutirá desenvolvimento econômico no município de Oiapoque 

15/06/2018 Deputada Luciana Gurgel participa de assinatura da ordem de serviço de pavimentação da BR-

156 

20/06/2018 Comissões alinham atividades com finalidade de potencializar setor mineral do Amapá 

21/06/2018 Na Alepa, deputados amapaenses pedem apoio no fortalecimento do setor mineral do AP e 

pretendem criar Frente Parlamentar 

22/06/2018 Cadastro de Recursos Minerários do Pará é apresentado para comissões da Alap 

25/06/2018 Mineração: deputados propõem ao Serviço Geológico do Brasil instalação de um polo da CPRM 

no Amapá 

29/06/2018 Presidente da Comissão de Empreendedorismo, deputada Luciana Gurgel participa de visita 

técnica à obra do novo aeroporto 

08/08/2018 Tribuna: Cristina fala da crise do setor madeireiro de Pedra Branca do Amapari 

19/11/2018 Deputados buscam elementos que possam ajudar setor mineral do Amapá a sair do entrave 

22/11/2018 Plano de Mineração do Pará é apresentado aos membros das comissões de Indústria e de 

Administração da Alap 

22/11/2018 Agência Nacional de Mineração aponta caminhos para fortalecimento do setor mineral 

Fonte: http://www.al.ap.gov.br/pagina.php?pg=buscar_noticia 

Organização e elaboração: Margarit, 2019. 

 

A grande mídia também tem sido um instrumento essencial de propagação desses 

mesmos valores ambíguos, que exaltam os empreendimentos do grande capital por meio da 

divulgação de seu processo de expansão e trunfos. A TV Amapá, afiliada da Rede Globo, 

possuí uma programação local que é a mais assistida pela população e tem servido como 

principal ancora de construção consensual do modelo hegemônico de desenvolvimento. No 

Quadro 17, a seguir, foram transcritos os títulos das reportagens veiculadas por este canal 

sobre os grandes projetos de desenvolvimento, entre 2015 e 2018. 

 

Quadro 17: Reportagens da TV Amapá sobre os grandes projetos de desenvolvimento (2015 e 2018) 
Data Título 

13/01/2015 Hidrelétrica Coaracy Nunes completa 39 anos de operação comercial no Amapá  

14/01/2015 Amapá será ligada ao sistema brasileiro de energia elétrica 

01/06/2015 Amapá se prepara para escoar soja pelo Porto de Santana 

16/06/2015 Em 2015, Amapá deve produzir mais de 45 mil toneladas de soja 

28/07/2015 No Amapá, pelo menos 26 mil toneladas de soja deverão ser produzidas este ano  

01/09/2015 Fundação de Pesquisa conclui estudos preliminares sobre exploração de petróleo 

12/09/2015 CEA vai fazer interligação total do Amapá ao sistema nacional de energia 
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02/11/2015 Novos negócios no setor agropecuário ganham espaços na 51ª Expofeira do Amapá 

20/11/2015 Encontro em Macapá discute o Plano Agropecuário do Amapá 

21/01/2016 Zona Franca Verde no Amapá é pauta em reunião entre órgãos da economia em Manaus 

21/01/2016 Inauguração da Ponte Binacional poderá aumentar a economia de Oiapoque 

05/02/2016 Órgãos públicos discutem a criação de um distrito industrial próximo à Mazagão 

12/02/2016 Zona Franca Verde de Macapá e Santana deve ser efetivada em alguns dias 

13/02/2016 Obras do Aeroporto Internacional de Macapá podem ser concluídas em 2017 

19/02/2016 Empresas apresentam propostas para explorar a Floresta Estadual do Amapá 

04/03/2016 No AP, ministro do desenvolvimento discute a implantação da Zona Franca Verde 

20/06/2016 No Amapá, colheita de soja e feijão vai ser 50% maior em 2016 

28/06/2016 Presidente da Aprosoja fala sobre aumento da produção de grãos no Amapá 

30/06/2016 Está previsto para 2017 a perfuração de poços de petróleo no Amapá 

28/07/2016 Soja plantada no Amapá este ano começou a ser colhida 

09/09/2016 Amapá fez a primeira exportação de soja para o mercado europeu 

10/09/2016 Personalidades amapaenses foram reconhecidas por darem desenvolvimento ao estado 

07/10/2016 Programa 'Jovem Aprendiz Industrial' ajuda jovens do AP a entrarem no mercado de trabalho 

22/10/2016 Exposição em Oiapoque mostra como vai ser a exploração de petróleo na costa do Amapá 

02/03/2017 No Amapá, barragens hidrelétricas ajudam a prevenir enchentes no interior do estado 

18/03/2017 Ponte binacional entre Brasil e Guiana Francesa é inaugurada neste sábado (18) 

27/04/2017 No AP, encontro da Suframa vai discutir desenvolvimento industrial e comércio na Amazônia 

09/05/2017 Indústrias de sorvete e ração do terão isenção de IPI no Amapá 

11/05/2017 Cultura exportadora e indústria será discutida em reunião da Suframa em Macapá 

26/06/2017 Desenvolvimento econômico sustentável e o agronegócio será discutido em Macapá 

13/07/2017 Colheita de grãos aumenta mais de 10% em um mês no Amapá 

20/09/2017 Agronegócio deve puxar elevação de 1,2% no PIB do Amapá em 2017, diz estudo 

13/11/2017 Amapá cresce produção e tem o 2º maior rebanho de búfalos do Brasil 

22/11/2017 Amapá registra crescimento na produção de soja em 2017 

16/01/2018 Amapá vai exportar grãos para a Europa pela 1ª vez 

31/01/2018 No AP, 20 empresas devem receber os benefícios da Zona Franca Verde 

01/02/2018 Pescadores do município de Ferreira Gomes devem trabalhar na criação de peixes 

17/02/2018 Soja continua liderando a produção agricula do Amapá, segundo o IBGE 

05/04/2018 Amapá livre de febre aftosa atrai investimentos de produtores de 'olho' na exportação 

31/05/2018 1ª Expobúfalo no Amapá mostra as potencialidades da criação bubalina no estado 

19/07/2018 IBGE continua estimando o aumento na produção de Soja no Amapá 

25/10/2018 Governo Federal inclui aeroporto de Macapá em projeto que prevê acelerar obras no país 

Fonte: http://g1.globo.com/ap/amapa/amapa-tv/videos/ 

Organização e elaboração: Margarit, 2019. 

 

Como é possível observar, há uma ampla cobertura e a criação de uma relação otimista 

e consensual em torno dos projetos do grande capital, com destaque para o agronegócio, 

criando uma psicosfera positiva em torno deles. Como resultado, é possível verificar também 

a reprodução dessas ideias no imaginário popular, como opinião pública. A construção destes 

discursos tem se dado por meio da naturalização do desenvolvimento do capitalismo, criando 

a imagem de que há uma “vocação natural” do Amapá para determinadas atividades. Assim, o 

plantio de grãos no Cerrado Amapaense, por exemplo, é qualificado por meio das 

características edafoclimáticas deste bioma, minimizando questões ambientais e sociais, com 

total apoio da mídia, subsidiando, portanto, as condições ideológicas para o desenvolvimento 

do agronegócio no Amapá. 
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A indústria pesqueira também é cercada de discursos que hipervalorizam a 

“disponibilidade de recursos pesqueiros” devido à extensa costa marítima e rede hidrográfica 

que o Amapá possui, e, portanto, com potencial a ser explorado. O mesmo se repete em 

relação à mineração, cuja simples disponibilidade de bens minerais no Amapá se torna 

argumento do discurso de propagação da necessidade de explorar a “riqueza” do subsolo. O 

discurso em torno da indústria madeireira segue a mesma vertente da retórica de exploração 

das riquezas, geração de empregos e desenvolvimento. Por fim, e dos mais recentes, é a 

construção do discurso em torno da atividade petrolífera, que envolve a comparação com 

outras unidades da federação que se desenvolveram pretensamente com a exploração deste 

bem. Em suma, todas as atividades do grande capital são apresentadas como meios 

fundamentais para o desenvolvimento do Amapá e a aproximação de seus benefícios à 

população é feita com a inclusão da ideia de geração de emprego e renda no discurso. 

 

4.1.2. O império da violência 

 

 Quando o mecanismo consensual não é suficiente para manter a ordem hegemônica, a 

coerção passa a ser o instrumento de controle social. Este mecanismo é representado no Brasil 

pelos instrumentos legais e ilegais de manutenção da ordem hegemônica, em que as leis, 

instituições, governantes, forças armadas e atores locais se articulam na prática coercitiva. 

Não raro a violência faz parte desse mecanismo e vem sendo recorrente artifício contra os 

povos tradicionais da Amazônia. 

 No Amapá, a dinâmica coercitiva se realiza sob as mesmas bases, ou seja, as leis, as 

instituições, os governantes, as forças armadas e os atores locais agem coercitivamente contra 

a população para garantir os interesses do poder hegemônico. Neste contexto, a violência é 

instrumento recorrente. Mas é necessário destacar que a violência ocorre tanto de forma 

categórica, como simbólica. 

A Amcel tornou-se o principal símbolo da propriedade privada e do latifúndio 

corporativo no Amapá, introduzindo a nova lógica de conceber a terra como instrumento de 

negócio. Na manutenção do poder sobre as terras a Amcel utiliza-se de instrumentos 

coercitivos para inibir a presença dos povos tradicionais que costumam a acessar as matas e 

cursos d‟água de suas propriedades para perpetuar os hábitos de caça, pesca e extrativismo. 

Os instrumentos simbólicos de coerção da Amcel podem ser verificados na presença de placas 

e cercas (Fotografia 70 e Fotografia 71) e na própria magnitude dos extensos plantios, que, 
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por si só, servem de instrumento de afirmação do poder da corporação nas terras sob seu 

domínio. A Amcel mantém ainda intenso controle sobre suas terras por meio de vigilantes que 

realizam rondas em motocicletas
57

. 

 

 
Fotografia 70: Entrada de propriedade da Amcel 

Autor: Margarit, 2017. 

 
Fotografia 71: Placa de aviso em propriedade da 

Amcel 

Autor: Margarit, 2017. 

 

A construção das hidrelétricas no Amapá segue o mesmo caminho de afirmação da 

propriedade privada e mecanismos de coerção contra os povos tradicionais. O entorno das 

hidrelétricas e de seus lagos também se tornaram patrimônio do empreendimento, 

privatizando parte do rio e terras no entorno, que passaram a ter a entrada e atividades de caça 

e pesca proibidas. Este novo cenário de privatização do rio é cercado de elementos 

coercitivos, com vigilância do empreendimento e placas de sinalização, conforme exemplo 

retratado na Fotografia 72. 

 

                                                     
57

 Informação oral proveniente dos entrevistados R. S. M., E. S. M., A. O. C., F. E. S., A. P. S. e R. A. S. M. 

(2017) e M. C. C. (2018). 
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Fotografia 72: Placa de advertência da UHE Ferreira Gomes 

Autor: Margarit, 2018. 
 

 Com a introdução do agronegócio sojicultor no Amapá a questão fundiária se agravou 

ainda mais. Se antes os conflitos envolviam basicamente a Amcel, agora uma diversidade de 

atores passou a operar na apropriação capitalista das terras. A principal consequência da 

apropriação das terras do Amapá pelo grande capital é a mudança na forma de uso e ocupação 

das terras. Há um processo de criação de uma afirmação da propriedade privada, por meio de 

cercas e placas por toda a parte, algo que até então não era comum. A introdução dessa 

relação com a propriedade privada da terra, na qual os limites são bem definidos e defendidos, 

causa conflitos com os povos tradicionais do Amapá, por impedir a perpetuação de seus 

modos de vida, como relata o representante da comunidade de Santo Antônio da Pedreira, no 

município de Macapá: 

 

É só assim: é não querer deixar entrar mais pra ir tirar açaí, pra ir mariscar, 

porque, é pegar a sua comida, tá entendendo? É assim. Porque quando nós se 

criamos aqui agente já pegava a comida da gente nessa mata aí, nesse mato grande, 

que agente chama. Então agente tá acostumado a ir buscar lá a alimentação da 

gente. Açaí, a comida, caça, peixe, entendeu? Era assim. E hoje agente tá passando 

essa necessidade porque agente já não pode entrar (A. C. S., 2018). 

 

A aquisição de terras no Amapá por produtores de grãos de outros estados ignora o 

hábito de caça, pesca e extrativismo vegetal dos povos tradicionais, reprimindo com violência 

essas práticas, conforme relato de uma agricultora no Projeto de Assentamento Piquiá, no 

município de Amapá: “o pessoal do Amapá deixa os outros entrar pra tirar açaí, caçar, 

pescar. Esses de fora não. Entrou morreu” (A. O. C., 2017). Esta afirmação revela a clara 

diferença na relação com a propriedade da terra e seu controle entre o povo amapaense e o 
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produtor de grãos proveniente de outros estados. Os “de fora” são em geral provenientes do 

Centro-Sul e trazem consigo uma outra forma de compreender a defesa da propriedade 

privada e temem a invasão nos moldes das que ocorrem por movimentos sociais em outros 

estados, dinâmica ainda não presente no Amapá, e, portanto, sem sentido para o povo 

amapaense. 

A imperiosa necessidade de defesa dos limites da propriedade privada proporciona o 

cerceamento dos povos tradicionais do acesso aos bens naturais, mesmo que estes não 

venham a ser explorados por seu proprietário. Esta dinâmica, mesmo que legalmente justa, 

não é entendida como coerente pelos povos tradicionais do Amapá, que em geral ignoravam 

esta lógica. Portanto, instalou-se nas terras do Amapá uma psicosfera de tensão e medo. A 

coerção passou a ser o instrumento básico de controle patrimonial. Multiplicaram-se as cercas 

e placas indicativas de propriedade privada. A Figura 5 apresenta um mosaico de placas desta 

natureza, junto a cercas de imóveis rurais, em diversos municípios do Amapá. É importante 

destacar que algumas destas trazem, inclusive, a indicação das proibições: “caça, pesca e 

extração de açaí”, denotando a característica do conflito pelos bens naturais e não pela terra 

em si. 

 

 
Figura 5: Mosaico contendo fotografias de placas de aviso em propriedades rurais no Amapá 

Autor: Margarit, 2017. 

 

 O processo de afirmação da propriedade privada da terra no Amapá ocorre em ritmo 

acelerado. Tal prerrogativa contrasta com a ineficiência dos órgãos públicos em reconhecer a 

territorialidade dos povos tradicionais e conceder licenças aos mesmos, conforme alerta uma 

agricultora expulsa da sua terra no município de Macapá: 
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Que esses pessoal aí parece que eles... tem um poder tão grande, né. Que, eu acho 

que eu tenho pra mim, assim, que deve ter com o governo do estado, né. Porque, 

uma pessoa dessas lá eles vem de lá pra cá, aí eles chega aqui parece que já tá tudo 

resolvido. Do dia pro outro eles chegam numa área dessa aqui desmatando tudo, 

tirando tudo. E placa dali, placa daqui, como vocês estão vendo, olha! Placa de 

tudo quanto é jeito aí. Aí eles no outro dia já tem licença. Aí a gente que mora aqui, 

né, após a anos, quando agente vai num órgão desses pra tirar uma licença pra... 

trabalhar, que agente quer trabalhar na verdade, né, aí agente fica, e vai pra ali, e 

vem pra cá, e volta, e nada dá certo. Aí agente fica todo esses ano dependendo. 

Agente não é bem atendido. Aí esse pessoal que chega, DO DIA PRO OUTRO, já tá 

bem atendido e tem tudo na mão pra eles. E agente daqui, filho daqui da terra, 

custa pra... entendeu, pra eles atender agente. Quando eles vem de lá pra cá, chega 

aqui, é duma hora pra outra. Tudo de segunda. É rápido demais. Até a soja deles 

são tão rápido também, que é rápido, que eles colocam tudo quanto é tipo de 

veneno aí, é tudo quanto é coisa, é um, dois também pra eles colherem aí. É rápido 

demais também (M. S. S. S., 2018). 

 

 A instituição da propriedade privada e o controle de seus limites não se dão sem 

violência. Os relatos dos povos tradicionais no Amapá atestam recorrentes casos de ameaça 

de morte a qualquer tentativa de invasão de propriedade, mesmo daqueles que ingenuamente 

entrariam apenas para extrair açaí, caçar ou pescar, práticas que ignoram limites de 

propriedades, de acordo com o modo de vida do povo amapaense e sua relação com a terra. A 

Fotografia 73 demonstra a conduta intimidadora e ameaçadora dos proprietários de terra para 

com os povos tradicionais, a partir da presença de símbolos em uma placa de aviso junto à 

cerca, no município de Pracuúba, que representam claramente o uso de arma de fogo em 

atentado contra a vida daqueles que entrarem nos limites da propriedade. 

 

 
Fotografia 73: Placa de aviso com símbolos que denotam ameaça 

Autor: Margarit, 2017. 
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 Nem só de placas de aviso com símbolos de violência está se fazendo o processo de 

apropriação privada da terra no Amapá pelo grande capital. A violência imprime seus 

símbolos ao longo das vias que proporcionam o desenvolvimento capitalista e representam 

uma marca das características deste processo, como pode se observar na Fotografia 74, de 

uma das várias placas de sinalização da rodovia BR-156 que está cravejada por projéteis de 

arma de fogo.  

 

 
Fotografia 74: Placa de sinalização cravejada de balas 

Autor: Margarit, 2017. 

 

 Os dados da CPT contribuem para revelar a proporção e a distribuição geográfica da 

violência no campo no Amapá, além de sua relação com as grandes obras de infraestrutura. O  

Mapa 27 apresenta os conflitos no campo no Amapá acumulados desde o início do trabalho de 

levantamento da CPT, em 1985. Nele é possível notar que há um acumulo de conflitos em 

maior número nos municípios em que as redes técnicas são mais desenvolvidas e o grande 

capital se instalou, com destaque para Macapá, Porto Grande, Ferreira Gomes e 

Tartarugalzinho. 
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Mapa 27: Conflitos no campo - Amapá (1985-2017) 

 

 

Quanto à temporalidade dos conflitos no campo no Amapá, ao analisar os dados que a 

CPT produz desde 1985, é possível deduzir que enquanto outros estados experimentavam o 

desgosto de sangrentos conflitos pela posse e uso da terra, no Amapá, os dados dos conflitos 

no campo foram irrisórios durante o século XX, se comparados com outras unidades da 

federação. Entretanto, a partir de 2001 inicia-se um crescimento exponencial dos conflitos no 

campo, como pode ser observado no Gráfico 4, o que demonstra o papel das redes técnicas 

como indutoras dos conflitos, na medida em que há a penetração do grande capital no campo. 
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Gráfico 4: Conflitos no campo - Amapá (1985-2017) 

 
Fonte: CPT (1985-2017). 

Organização: Pinto-Miranda, 2019. 

Elaboração: Margarit, 2019. 

 

 Ainda sobre os dados dos conflitos no campo no Amapá também é necessário destacar 

o agravamento do número de conflitos entre 2012 e 2014, período em que é implantada a 

infraestrutura de exportação de grãos no Porto de Santana e inicia-se o cultivo de soja no 

Amapá. 

 

 

4.2. AS CONTRADIÇÕES DO MODELO DE DESENVOLVIMENTO HEGEMÔNICO 

 

4.2.1. A antiga problemática do garimpo sob novos contornos 

 

 A dominação dos garimpos por empresários não significou a extinção de atividades 

ilegais. Assim como ocorreu uma requalificação da mineração de ouro no Amapá, as 

ilegalidades também foram requalificadas e tornaram-se alvo de diversas investigações e 

operações da Polícia Federal. A mineração do ouro no Amapá envolve crimes de toda ordem, 

agora com o envolvimento de empresários, políticos e funcionários públicos. Uma das 

maiores ações recentes da Polícia Federal para combater ilegalidades no setor foi a operação 

minamata, ocorrida em novembro de 2017, de forma articulada nos estados do Amapá, Rio de 

Janeiro e São Paulo. Por meio desta operação foi desarticulada uma organização criminosa 

formada por empresários, políticos e agentes públicos, que exploravam ouro no distrito do 

Lourenço, no Município de Calçoene, no Amapá. A exploração ilegal ocorria utilizando a 

cooperativa dos garimpeiros como fachada para a regularização da produção. Houve ainda a 

constatação de trabalho análogo à escravidão na atividade de mineração. A atuação desta 
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organização criminosa teria resultado em grandes impactos ambientais e a morte de 24 

trabalhadores (PF, 2017f). Entre os presos na operação minamata estavam Moisés Rivaldo 

Pereira, promotor de justiça aposentado e secretário Municipal de Educação de Macapá, 

Miguel Caetano de Almeida, ex-prefeito de Oiapoque e proprietário da Mineração Morro da 

Mina, Raimundo Nonato Martil Piaba, vereador de Calçoene, e Romero César da Cruz 

Peixoto, ex-superintendente do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) 

(FIGUEIREDO, 2017b). 

A operação minamata revelou a nova face do garimpo no Amapá. O garimpo deixou 

de ser um lugar de predominância de trabalhadores autônomos em busca de enriquecimento 

rápido e passou a ser mais um nicho de espoliação do grande capital. O setor está dominado 

por empresários que contratam trabalhadores de forma irregular e os submetem a péssimas 

condições de trabalho, com o subterfúgio de que eles atuam como parceiros na produção, 

quando de fato só recebem uma pequena porcentagem do que é produzido e dificilmente 

auferem renda para além de seus gastos no próprio garimpo, onde, em geral, o comércio e 

serviços são controlados pelos mesmos empresários que operam o garimpo, configurando a 

dinâmica que enquadra o trabalho como análogo à escravidão. 

O envolvimento de agentes públicos no controle das atividades ilegais de mineração 

demonstra o fato de que o garimpo perdeu a característica de ser uma atividade desordenada e 

aleatória, fruto apenas de uma demanda social, e passou a ser uma atividade organizada e 

planejada pelo poder hegemônico. Neste contexto, os agentes públicos se utilizam de seus 

poderes de influencia para manter em funcionamento as atividades ilegais e inserem o 

garimpo no contexto de desenvolvimento do capitalismo proposto pelo Estado. Portanto, a 

atividade garimpeira no Amapá está sendo apropriada pelo grande capital e se tornando mais 

um ramo de atuação do poder hegemônico, com consentimento e apoio do Estado. 

 A dinâmica de apropriação do garimpo pelo grande capital não se restringe ao registro 

feito no Lourenço, no município de Calçoene. Outras operações da Polícia Federal, em 2017, 

também combateram garimpos ilegais nos municípios de Tartarugalzinho e Mazagão, que 

eram gerenciados por empresários e promoviam grandes impactos ambientais (PF, 2017c; PF, 

2017e). Nestes locais a dinâmica de dominância da atividade garimpeira por empresários se 

repete e agrega diversos agentes públicos na manutenção das atividades ilegais. 

A distribuição do ouro proveniente de atividades de mineração ilegal do Amapá e 

também do Pará foi alvo de outra operação da Polícia Federal, em fevereiro de 2017, 

intitulada crisol, que apurou a existência de uma organização criminosa que atuava no 
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Amapá, Pará, Mato Grosso e São Paulo, movimentando até 180 quilos de ouro por semana, e 

envolvia, além de empresários, um policial federal e a empresa Ourominas, uma das maiores 

do ramo de valores mobiliários do Brasil (PF, 2017a). Esta operação tornou clara a dinâmica 

de introdução do ouro proveniente dos garimpos do Amapá no circuito produtivo global, por 

meio da associação a grandes empresas do setor. 

Durante as operações ocorridas em 2017 também foram constatados diversos impactos 

ambientais, dos quais, o principal deles, é a iminência de rompimento de uma barragem de 

rejeitos na área de mineração do Lourenço, no município de Calçoene. O Ministério Público 

Federal acionou os órgãos estaduais para que realizem ações para evitar o rompimento da 

barragem que pode contaminar o Rio Tauari, que faz parte da Bacia Hidrográfica do Rio 

Araguari, a principal do estado, sendo o risco comparado pelo órgão ao rompimento da 

barragem de Mariana, em Minas Gerais (MPF, 2017c). 

Diante das premissas apresentadas, cabe considerar que a requalificação dos garimpos 

do Amapá representa a perpetuação de uma sistemática perversa, em que os bens naturais são 

explorados por empresários, que enriquecem a custa da superexploração do trabalho. Soma-se 

a este contexto a questão ambiental, pois os garimpos são atividades de grande impacto 

ambiental. Ao que tudo indica não há também nenhuma responsabilidade dos envolvidos na 

recuperação ambiental de áreas degradadas pelo garimpo, visto que no caso registrado no 

Lourenço coube ao Estado o ônus sobre os rejeitos da mineração. 

Esta dinâmica de requalificação empresarial dos garimpos do Amapá também tem 

resultado no surgimento de diversos pequenos garimpos ilegais espalhados em áreas de difícil 

acesso. Estes empreendimentos são executados de duas formas básicas: em pequenos 

igarapés, em que são desmatadas e lavradas as terras ao redor, ou por meio de balsas no leito 

dos rios, que realizam dragagem do material a ser explorado. 

A seguir são apresentadas algumas imagens de empreendimentos garimpeiros ilegais 

autuados pelo poder público. A Fotografia 75 mostra exemplo de área de garimpo ilegal em 

igarapé no município de Oiapoque. Já a Fotografia 76 apresenta uma balsa de garimpo no rio 

Cassiporé, na divisa dos municípios de Oiapoque e Calçoene. A Fotografia 77 mostra um 

acampamento de garimpeiros às margens de um igarapé, no município de Oiapoque, e a 

Fotografia 78 retrata uma das máquinas apreendidas neste mesmo garimpo. 
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Fotografia 75: Área de garimpo em igarapé 

Autor: Mônica Magalhães (2009) 

 

 
Fotografia 76: Balsa de garimpo no rio Cassiporé 

Autor: Cleuton P. Miranda (2017) 

 

 
Fotografia 77: Acampamento de garimpeiros 

Autor: Mônica Magalhães (2015) 

 
Fotografia 78: Máquina apreendida em garimpo 

Autor: Mônica Magalhães (2015) 

 

As operações policiais nestes garimpos ilegais tem mostrado que este tipo de atividade 

vem sendo executada por pequenos empresários, que financiam e contratam os trabalhadores 

para os empreendimentos garimpeiros. Os garimpos combatidos nestas operações persistem 

devido a dificuldade de responsabilizar os empresários do setor, já que, durante a autuação, os 

trabalhadores geralmente alegam desconhecer quem é o proprietário do empreendimento. 

Com isso, os trabalhadores são autuados e o maquinário apreendido e destruído, mas em 

pouco tempo as atividades são retomadas pelo empresário “anônimo” com um novo 

maquinário e trabalhadores
58

. 

 

 

 

                                                     
58

 Informação oral proveniente da entrevistada M. M. B. (2017). 
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4.2.2. Poluição e mortes no rastro da mineração industrial  

 

A mineração industrial teoricamente implica no atendimento de parâmetros legais para 

ser executada, pois se pressupõe uma atividade em grande escala, ligada a grandes empresas e 

com inserção no mercado mundial. Toda essa magnitude e importância econômica da 

mineração industrial não impede que hajam ilegalidades registradas no setor. O Centro de 

Tecnologia Mineral (CETEM), órgão de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações (MCTIC), reuniu estudos de caso sobre os impactos negativos 

gerados pela atividade mineral nas comunidades locais e no seu entorno no Banco de Dados 

Recursos Minerais e Territórios: Impactos Humanos, Socioambientais e Econômicos 

(FERNANDES, ALAMINO e ARAUJO, 2014). O banco de dados reúne casos de impactos 

ambientais, sociais e mortes causadas pela mineração. 

No banco de dados do Cetem estão registrados seis casos de impactos da mineração no 

Amapá. O primeiro deles refere-se ao caso do empreendimento de mineração de ferro da 

MMX, que esteve envolvido em irregularidades, entre elas, a concessão fraudulenta da 

Estrada de Ferro Amapá e a ausência de estudo de impacto ambiental aprovado pelo órgão 

fiscalizador. Foram registrados impactos ambientais do empreendimento e o agravamento de 

problemas urbanos e sociais na cidade de Pedra Branca do Amapari. O segundo caso é o da 

contaminação da água por cianeto, provocada pela Mineração Água Boa, que operou um 

empreendimento de mineração de ouro na região do rio Vila Nova, causando mortes e 

doenças, além de outros impactos ambientais. O terceiro caso refere-se ao empreendimento de 

mineração de manganês da Icomi, que após ser encerrado, deixou um passivo ambiental e 

social nos municípios onde atuou. O principal impacto desse passivo ocorreu com a 

contaminação de água por arsênio em Santana, que causou problemas de saúde na população. 

O quarto caso destacado é o da exploração de ouro no Lourenço, onde a atuação de empresas 

nas décadas de 1980 e 1990 e a garimpagem também deixou um passivo ambiental e social 

que perdura até os dias atuais em impasses entre os órgãos públicos e os garimpeiros. O 

quinto caso ocorre no município de Porto Grande e envolve o conflito entre garimpeiros e 

empresas de mineração pelo direito minerário, com repercussões ambientais e sociais. O sexto 

e último caso refere-se a mineração ilegal de torianita, mineral radioativo explorado 

ilegalmente nos municípios de Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari e Porto Grande, e 

contrabandeado para outros países (FERNANDES, ALAMINO e ARAUJO, 2014, p. 26-44). 
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Cabe destacar ainda que, em 2013, a empresa Anglo American foi multada em 20 

milhões de reais pelo Imap, por impactos ambientais resultantes do desabamento da estrutura 

portuária em Santana, que era utilizada para embarcar minérios (VALOR, 2013). O desastre 

foi causado pelo depósito de minério além da capacidade da estrutura e causou a morte de 6 

pessoas. Já em 2016, o Imap multou as empresas Beadell Brasil, Mineração Vila Nova e 

Zamin Amapá Mineração, por descumprirem condicionantes ambientais das licenças de 

operação de suas atividades (GEA, 2016a). Em 2018, o Imap multou novamente a Mineração 

Vila Nova em 4 milhões de reais também por não cumprir 14 condicionantes ambientais 

previstos em licenças de operação (ABREU, 2018). 

 Estes casos suscintamente citados esboçam a problemática envolvendo a mineração no 

Amapá, que não será aprofundada pela extensão e complexidade do assunto, que demandaria 

uma abordagem focal. Cabe apenas citar as problemáticas do setor a titulo de exemplo dos 

impactos negativos da apropriação capitalista dos bens minerais do Amapá, demonstrando a 

face perversa desse processo. Este cenário pode se agravar com a expansão das atividades de 

mineração no Amapá, que encontra vasto campo de conflitos ambientais e sociais iminentes. 

Entre os conflitos, cabe destacar a extensão de ecossistemas preservados e as características 

que fundam a forma de uso e ocupação da terra pelos povos tradicionais, que se apresentam 

de forma contraditória à lógica de reprodução do capital na mineração. 

 

4.2.3. Os mecanismos escusos da Amcel 

 

Ricardo Ângelo Pereira de Lima (2003) investigou a formação da propriedade privada 

da terra no Amapá e evidenciou o processo de instalação e expansão das atividades da Amcel, 

como fruto da aliança entre o capital privado e o Estado. A formação do latifúndio da Amcel é 

fruto de políticas territoriais da década de 1970, durante a Ditadura Militar, em que foram 

destinadas terras públicas para fins de colonização e desenvolvimento de grandes projetos 

agropecuários. Neste contexto, o Incra realizou uma concorrência pública em 1978, que 

impunha, entre outras regras, que cada empresa só poderia se tornar proprietária de uma única 

parcela oferecida nesta concorrência. Para que pudesse adquirir uma quantidade maior de 

terras, o Grupo Caemi, detentor da Amcel, concorreu com seis empresas diferentes, que 

arrecadaram na concorrência pública do Incra uma parcela de terra cada. Posteriormente, a 

Amcel incorporou as terras do Grupo Caemi e de outras empresas, passando a controlar 
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155.577 hectares, que com as demarcações incorporou outras terras adjacentes, perfazendo 

um total de 171.987 hectares (LIMA, 2003, p. 109-111). 

 O processo de formação do latifúndio da Amcel não se restringiu a compra de terras 

públicas. Para aumentar seu patrimônio de terras a Amcel procedeu com instrumentos de 

grilagem de mais terras da União, por meio de métodos fraudulentos e sem a realização de 

qualquer tipo de concorrência pública. Para tanto, foram usados “laranjas”, ou seja, eram 

emitidos títulos em nome de outras pessoas e, posteriormente, realizada a suposta venda para 

a Amcel, por meio de documentos falsos emitidos pelos servidores do Incra: Aroldo Marques 

Rodrigues, Jorge Sousa da Silva e Djalma Dias dos Santos. O esquema foi alvo de uma ação 

do Ministério Público Federal, em 2005. Como resultado, em 2014, a Amcel teve que 

devolver 12 imóveis rurais nos municípios de Macapá e Porto Grande (MPF, 2014). 

Ainda não satisfeita com o montante de terras sob sua propriedade, a Amcel, 

aproveitando-se da vulnerabilidade social dos povos tradicionais do Amapá, também comprou 

terras que estavam sob o domínio de posseiros, resultando na criação de graves problemas 

sociais. Houve ainda terras em que a Amcel simplesmente expulsou moradores, destruindo 

casas e plantações, alegando a titularidade por meio de documentos feitos em cartórios de 

outros estados, conforme relata um dos moradores do município de Amapá, expulso da terra 

pertencente a sua família por três gerações: 

 

Eu tenho um terreno também. Eles “abstroiram” minha construção no meu terreno. 

Derrubaram uma casa minha. Derrubaram agora uma casa de um parente meu 

também. A Amcel. E várias queixas aí né, derribam né, alegando ser o dono das 

terras. E com isso gerou muito assim, sabe, desmotivando até as pessoas a 

trabalhar né. Casas boas né. Terreno das pessoas que pode trabalhar sossegada, 

até se intimida a botar uma roça, fazer um plantio, porque ela vai lá e derruba 

mesmo com trator, alegando que é a dona né. Eu fui pra justiça, por essa demolição 

que fizeram na minha casa lá. Até porque ela provou por meio documento muito 

antigo. E depois o meu advogado falou que seria forjado o documento. Que ela 

conseguiu nos cartório comprar uma escritura pública né. No entanto, eu tenho só a 

posse né, sou posseiro, e ela apareceu com uma escritura pública. Então o meu 

advogado disse que foi um reconhecimento ilegal né, reconheceu, que fizeram essa 

documentação, ela adquiriu as terras por aqui e reconheceu no Paraná né, e não 

pode né. Digamos assim, comprou um cartório. (...) Lá é uma propriedade onde a 

qual eu nasci. Os meus avós, parte de mãe, materna, eles trabalharam a vida toda 

naquela terra, exploraram a vida toda deles. Quando eles ficaram velhinhos, aí eles 

passaram pro meu pai. Aí o meu pai foi morar pra lá. Lá, eu nasci lá. Aí depois nós 

crescemos, papai botou nós pra cidade pra estudar. E meu pai passou pra um tio 

meu tomar de conta enquanto nós tava na cidade estudando. Quando foi pra 94 

mais ou menos, que a Chamflora chegou aqui, foi 94, que ela saiu comprando as 

terras. Muitas terras né. E eu não vendi, muitos não venderam né. Mas quando já 

essa devolução que ela já veio, pra 95, 96, já remarcando já. E onde ela demoliram. 

Nós tava construindo já uma casinha já, né, lá. Terreno todo nosso, todo, todo, todo 

documentado. E um dia já, na hora que “cheguemo” lá, tava os pessoal assim, dela 

lá, demolindo, a casa né, as plantações, jogou fora. (R. S. M., 2017) 
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A comunidade da Pluma, também no município de Amapá, foi uma das principais 

afetadas pela expansão da Amcel. A comunidade foi estruturada com anuência do Incra e do 

Imap, que organizou a delimitação dos lotes e deu início ao processo de regularização das 

posses. Entretanto, a Amcel expulsou os moradores da comunidade, com o apoio de policiais 

do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, alegando titularidade das terras, sem ordem 

judicial, derrubando e queimando as casas e destruindo as plantações, conforme relato a 

seguir de um dos agricultores expulsos
59

.  

 

Lá chegou lá o pessoal da Amcel e Polícia Ambiental. Tomou tudo que foi nosso, 

terçado, martelo. Levaram tudo. Lá pediram nosso documento. (o entrevistado 

começa a relatar um diálogo)  

- Aqui agente não tem documento, mas tá lá em casa.  

Lá no mesmo dia vieram de lá detido com eles. Nós vinha na frente e eles vinham 

atrás. Lá chegamos aqui, mostramos nosso documento aqui. Disseram: 

- Rapaz é do fulano de tal. Como foi que vocês conseguiram? 

- Foi o Imap que veio medir tudinho aqui e deu documento pra nós aqui. 

- É mas essa área aqui é da Amcel. 

- Mas como que é dela? Cadê o documento dela de compra e venda? 

E nunca apareceu, nunca amostraram. Lá eles meteram motosserra, queimaram, 

tudinho lá, nós fiquemo no tempo. (R. A. S. M., 2017) 

 

Entre as pessoas expulsas da comunidade que foram entrevistados impera o medo de 

voltar a terra, pois, segundo eles, sofrem constantes ameaças de vigilantes contratados pela 

Amcel, que percorrem as terras em litígio em motocicletas, e contam com o apoio da polícia 

militar na expulsão dos moradores, conforme relato a seguir colhido na comunidade da pluma 

no município de Amapá. 

 

Acontece o seguinte, tem dois vigias da Amcel, entendeu? Cada um tem uma rota, 

entrada por um acesso. Aí eles vem vigiar. Vamos dizer, eles chegam aqui, eu tô 

fazendo essa casa. Ai eles olham e vão embora. Chegam eles ligam lá pra Amcel. 

(...) Quando é a noite eles vem e derribam. Quando não é, eles vão, que já tem medo 

de vim só né, eles vão, pegam a polícia ambiental, aí vem, aí o sargento muito brabo 

chega logo botando arma em cima das pessoas (M. C. C., 2018). 

 

A aquisição de terras pela Amcel nos municípios de Amapá e Calçoene se deu no 

intuito de adequar as propriedades da empresa à legislação ambiental. Como nos primeiros 

plantios efetuados nas décadas de 1970 e 1980 havia o incentivo ao desmatamento para a 

garantia da posse da terra pelo próprio Estado, as terras da Amcel nos municípios de Porto 

Grande e Ferreira Gomes não atendem aos requisitos de composição de reserva legal, 

portanto, a empresa adquiriu terras mais distantes do porto, nos municípios de Amapá e 

                                                     
59

 O mesmo também foi relatado pelos entrevistados F. E. S. e A. P. S. (2017) e M. C. C. (2018). 
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Calçoene, apenas para recompor sua área de reserva legal das terras desmatadas além do 

limite nos municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes (S. M., 2017). 

A forma como se deu a apropriação das terras dos povos tradicionais, no município de 

Amapá, pela Amcel, remonta um contexto de fomento ao desenvolvimento do capitalismo 

pelo Estado ainda na década de 1980, quando as terras foram griladas para permitir o acesso a 

recursos públicos. Posteriormente, os grileiros venderam as terras para a Amcel, que por sua 

vez, aproveitou para incorporar outras terras devolutas e expulsar os povos tradicionais das 

terras, conforme relata o representante dos movimentos sociais no Amapá: 

 

Na verdade não é a Amcel que faz a grilagem. A Amcel ela já compra a grilagem 

feita. (...) Na década de 80 o Governo Federal institui a Sudam e a Sudene. E era 

dinheiro pra caramba que eles davam. E você tinha que mostrar a posse, a 

propriedade das terras. E em base aquilo que você comprovasse você recebia. 

Então aquelas terras alí foram matriculadas, na verdade nunca foram nem 

tituladas. O Incra nunca deu o título aquelas áreas aí. Simplesmente o tabelião do 

cartório de Amapá ele pegou e chegou a matricular um monte de áreas aí. Faz a 

matrícula, o registro em cartório de todas aquelas áreas aí. E aquele que se dizia 

dono daquelas áreas aí nunca mexeram com os agricultores que tavam lá em cima. 

Chegaram a ser matriculadas áreas onde já havia gente em cima. Já tinha gente em 

cima. Chegou a ser feito o registro em cartório daquelas áreas aí em nome de uma 

pessoa. E na verdade essa pessoa nunca encheu a paciência. Ninguém nem sabia na 

verdade que aquelas áreas eram matriculadas em cartório. Só que com a matrícula 

em cartório o cara vinha pra cá e pegava o dinheiro no banco, financiamento. E 

depois não fazia nada né. Mas no entanto pegava o dinheiro. Só que quando chega 

a Amcel, quando chega a Chamflora, em 95, não é nem a Amcel, é a Chamflora, em 

95, a Amcel quer a terra livre. Tem a matrícula, ah rã, quer livre! Tá aí ó a 

matrícula tá dizendo que essa área aí é do fulano, eu compro né. Eu comprei. Então 

a Amcel compra e quer livre aquilo ali. Nessa da matricula, eram várias matrículas, 

era Braço Grande, era Piquiazal, era Santa Maria 1, 2 e 3. Todas essas áreas 

compunham 20 mil hectares. Na unificação, no lugar de dar 20 mil, deu 65 mil. Aí 

quando foi feita a somatória, olha aqui tem 45 mil hectares a mais, então 45 mil 

hectares foram retirados, mas ainda ficaram 20 mil, que não são regulares, são 

irregulares. Então nessa, a Amcel quando chega não é que nem os caras lá que 

querem o documento pra vir aqui em Macapá e pegar o dinheiro do banco. A Amcel 

quer a área livre. Tem dessa não. Em 95 que se fica a conhecimento que tem a 

matrícula do Braço Grande, tem a matrícula do Piquiazal, tem a matrícula do Santo 

Antônio, tem a matrícula da Santa Maria 1, 2 e 3. Antes ninguém sabia nada disso. 

Ninguém sabia nada disso. Era só um acordo entre patrão da terra e o tabelião. (S. 

M., 2017) 

 

Situação parecida também tem acontecido no município de Tartarugalzinho, onde a 

Amcel atua com o plantio de eucalipto. Há relatos da expulsão 15 agricultores de suas terras 

pela Amcel
60

, inclusive com agressão: “Aqui em Tartarugalzinho aqui ela mandou até dar 

surra em gente mesmo pra sair da casa. O pessoal, coitado, correu” (R. A. S. M., 2017) 

                                                     
60

 Informação oral proveniente da agricultora F. E. S. (2017). 
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Os conflitos entre os povos tradicionais e a Amcel, segundo relato de entrevistados, se 

intensificou a partir de 2010, com o controle acionário dos grupos japoneses, como relatado 

por um representante dos movimentos sociais a seguir. 

 

O grande problema de 2010 até hoje praticamente foi a Amcel. A Amcel a partir de 

2007 ela mudou de dono né. Ela passou do grupo americano prum grupo japonês. 

(...) E a partir de 2009 nós já temos os primeiros processos judiciais. Que eles vem 

na verdade se concretizando, aumentando sempre mais a partir de 2010 até os dias 

de hoje. Até 2010, o grupo americano que tava lá, ele tava ciente da presença dos 

agricultores nessas áreas e ele, como dizia, reconhecia a presença dos agricultores 

nas áreas que a empresa dizia ser dela. E em 98 tinha sido assinado tipo um acordo 

de cavalheiros praticamente entre várias entidades. Entre a Amcel. A CPT também 

participou disso. E a partir daquele momento aí a Chamflora, ainda não era a 

Amcel, era a Chamflora, a Champion, ela reconheceu a presença dos agricultores 

nessas áreas e conviveu pacificamente. (S. M., 2017) 

 

Devido às denuncias de irregularidades no processo de apropriação de terras no 

Amapá e conflitos com povos tradicionais, promovido pela Amcel, o Ministério Público do 

Amapá passou a apurar os fatos e constatou que a empresa não considerou a preexistência de 

povos tradicionais nas terras e ainda fraudes em matrículas, licenciamento e 

georreferenciamento irregulares (MPAP, 2018). 

 

4.2.4. O agronegócio no poder 

 

O desenvolvimento do agronegócio é o principal indutor de conflitos pela posse e uso 

da terra no Amapá. Como exemplo demonstrativo do sistema coercitivo utilizado na 

implantação desses empreendimentos foi selecionado um caso de conflito envolvendo a 

sojicultura e a comunidade Boa Vista da Pedreira, no município de Macapá. Para tanto, a 

análise se baseia no relato colhido em trabalho de campo de uma família desta comunidade, 

que foi expulsa de suas terras, e que se optou por dispor na íntegra no Apêndice II deste 

trabalho. Este relato bem exemplifica e sintetiza a concepção de ditadura do capital no 

processo de apropriação dos bens naturais do Amapá pelo agronegócio e suas consequências 

para os povos tradicionais. 

A comunidade de Boa Vista da Pedreira fica a cerca de 50 quilômetros da cidade de 

Macapá, às margens da rodovia AP-070, um dos principais eixos de expansão do agronegócio 

sojicultor no estado. Entre as famílias expulsas da terra, uma delas permaneceu residindo às 

margens da rodovia, em frente a terra da qual foi expulsa. Trata-se de um caso em que a 

família buscava a regularização da posse de terras da União junto aos órgãos públicos, mas 
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que findou por ser expulsa da terra por decisão judicial em favor do empresário Celso Carlos 

dos Santos Junior. 

Enquanto o agronegócio rapidamente expande seus domínios sobre as terras do 

Amapá e regularizam suas posses, de forma contraditória, os povos tradicionais enfrentam a 

dificuldade na regularização de suas terras e reconhecimento de suas territorialidades. Tal 

prerrogativa foi afirmada por vários entrevistados
61

, que relataram a dificuldade enfrentada 

para a obtenção de títulos definitivos das terras. Vale ressaltar, que a obtenção da titulação da 

terra dos povos tradicionais no Amapá significa o reconhecimento de suas territorialidades e 

maior segurança jurídica da posse e uso da terra. 

 As famílias que estão sendo expulsas de suas terras enfrentam a dificuldade em 

perpetuar seus modos de vida, pois a posse da terra é fundamental para a constituição das 

bases das atividades agroextrativistas às quais costumam a se dedicar. No caso da família 

expulsa da terra em Macapá, como a família não recebeu indenização ou outra parcela de terra 

para perpetuar o seu modo de vida, passou a residir precariamente na faixa de domínio da 

rodovia. Sem a posse da terra para a manutenção de seu modo de vida a família se 

desestruturou e passou a viver em situação de vulnerabilidade social. 

Já o empreendimento do agronegócio sojicultor de Celso Carlos dos Santos Junior 

passou a ser amparado por força policial, que exerce repressão sobre a família expulsa da 

terra, que, por sua vez, se sente ameaçada. Sem opção, esta família resolveu resistir ao 

processo de expansão do agronegócio sobre as terras dos povos tradicionais. Entretanto, 

torna-se evidente a fragilidade destes povos frente ao poder hegemônico, que atua com a força 

policial e a justiça como mecanismos de coerção. Trata-se da privação dos direitos mínimos a 

moradia e alimentação dos povos tradicionais em detrimento dos privilégios de uso da terra 

pelo agronegócio para a reprodução do capital. 

 O caso da comunidade Boa Vista da Pedreira evidencia o uso da força e da 

intimidação por meio de policiais e seguranças particulares armados para resguardar os 

privilégios da posse e uso da terra pelo agronegócio em detrimento dos povos tradicionais. 

Entretanto, nem só de intimidação e ameaça se faz a atuação coercitiva do poder hegemônico 

sobre os povos tradicionais do Amapá. No relato da agricultora M. S. S. S. (2018), que consta 

no Apêndice II deste trabalho, também há uma tentativa de assassinato do filho da agricultora, 

que tentou colher mandioca na terra da qual foi expulso, mas foi alvejado por tiros disparados 
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 Informação oral obtida dos entrevistados N. S. T., R. S. M., F. E. S., A. P. S., R. A. S. M., S. M., M. C. C., M. 

S. S. S., F. P. R. e J. R. S. N. (2017-2018). 
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por seguranças, em uma clara demonstração de ameaça a vida de pessoas que estão 

simplesmente na humilde busca por alimento. 

 A simplicidade e humildade do relato da entrevistada M. S. S. S. (2018) evidencia o 

contraste com a atuação truculenta e cruel do agronegócio sobre os povos tradicionais do 

Amapá. A impunidade também se revela como característica da atuação coercitiva do Estado, 

por meio deste relato, já que não houve punição no caso de tentativa de assassinato relato pela 

família, e evidencia a fragilidade dos povos tradicionais frente ao processo de expansão dos 

grandes projetos de desenvolvimento do capitalismo no Amapá. 

 Ainda com relação à família expulsa da terra no município de Macapá, há o relato da 

pulverização de agrotóxico sobre a residência em que vivem às margens da rodovia AP-070, 

qualificando o tratamento desumano, violento e perverso dos mecanismos de coerção com os 

povos tradicionais do Amapá. Esta mesma família também criava peixes em tanques 

escavados, que foram contaminados com agrotóxicos provenientes das plantações de grãos no 

entorno, causando a morte de todos os peixes. A família também suspeita que a água que 

ingeriam estava contaminada, sendo privadas do consumo de água e tendo a necessidade de 

buscar outra fonte de água longe de suas terras. 

Em outro episódio envolvendo o uso de agrotóxicos pelo proprietário em conflito com 

a família residente na comunidade Boa Vista da Pedreira levanta-se a suspeita de tentativa 

proposital de envenenamento das pessoas. No seu relato a agricultora afirma que presenciou a 

pulverização de veneno em direção da família, com a intensão de matá-los. A agricultora 

também demonstrou em sua fala a emoção ao comunicar a tristeza e decepção diante de todo 

o sofrimento causado por esse processo de expulsão, violência e ameaças por que passou. 

O relato da agricultora expulsa de sua terra pelo agronegócio expressa a relação 

afetiva com a terra existente entre os povos tradicionais do Amapá. A emoção e a afetividade 

constatada neste relato demonstram as graves consequências psicológicas e culturais causadas 

às pessoas que estão sendo impactadas pela expansão do agronegócio no Amapá. Sua 

decepção é representada, essencialmente, pelo sentimento de injustiça cometido contra sua 

família, que perdeu uma pequena parcela de terra, onde exercia atividades para o sustento 

alimentar da família, para dilatar o latifúndio de um grupo de empresários, cujas terras são 

utilizadas como instrumento de reprodução do capital. 

A situação de tratamento diferenciado da justiça e o conflito pela terra na comunidade 

de Boa Vista da Pedreira tornou-se um imbróglio judicial. Segundo a CPT (2016), há 
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deficiências ou irregularidades administrativas e processuais, que são denunciadas no relato 

da batalha judicial envolvendo as terras da comunidade e a empresa Agrocerrado: 

 

Em abril de 2013 a empresa Agrocerrado se instalou na localidade do Curicaca, 

município de Itaubal do Piririm, e começou a pretender várias áreas na AP-070, 

entrando em conflito com os posseiros residentes no local. Essas áreas totalizaram 

4.000 hectares, cada um em nome de pessoas ligadas ao senhor Gilberto Laurindo e 

que nem moram na região. 

Em nome de Henry Gabriel Fróes Laurindo esta a fazenda Iguaçu; no de Gregório 

Balarotti Laurindo, a fazenda Laurindo; no de Larissa Viana Laurindo, a fazenda 

Paraíso; no de Gilberto Laurindo, a fazenda Campo limpo; no de Eliane Bernardes 

dos Santos (esposa de Gilberto), a fazenda Maravilha; e no de Gabriela Balarotti 

Laurindo, a Fazenda Água Limpa. 

Entre abril e agosto, os moradores que já ocupavam há tempos essas terras tiveram 

suas casas queimadas mais de uma vez. Foram registrados Boletins de Ocorrência 

sobre estes fatos que não mereceram a mínima consideração das autoridades 

policiais. 

Ao mesmo tempo, a Agrocerrado moveu ação judicial de reintegração de posse na 

comarca de Ferreira Gomes, contra os antigos moradores, já que Curicaca pertence 

ao município de Itaubal do Piririm e por isso a comarca competente é a de Ferreira 

Gomes. Na petição inicial se diz que as pessoas invadiram a fazenda São Gabriel 

cuja localização é ao lado direito da AP-070, à altura do km 64. 

A empresa conseguiu que o juiz de Ferreira Gomes, Dr. Kopes, fosse pessoalmente 

fazer inspeção do local e o acompanhou nesta atividade. O juiz constatou que as 

construções eram novas (as antigas tinham sido queimadas!). E foi conduzido dentro 

e fora dos limites da São Gabriel nos quilômetros 64, 65, 66, 67, 68 e 71, inclusive 

chegando a atravessar a AP-070. E em base a esta inspeção deferiu liminar de 

reintegração de posse, contra 15 famílias, que lá tinham suas posses.  

Em outubro, a liminar foi cumprida. Tratores destruíram as casas e devastaram as 

roças. Uma empresa de se segurança foi contratada para a vigilância da área tendo 

como sócio-representante o senhor Celso Carlos dos Santos Júnior. Alguns dos 

funcionários dessa empresa são conhecidos por sua violência fora do comum. 

Os posseiros expulsos recorreram a diversas instâncias. O Ministério Público 

Federal acabou determinando que o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 

realizasse inspeção na área. O relatório do agrimensor, Wilson Mota Figueiredo, 

constatou que na área da São Gabriel, objeto da ação judicial, só havia efetivamente 

dois moradores. Os demais se localizavam fora da São Gabriel. 

Assim, de posse dessa informação do MDA, o juiz emitiu sentença de reintegração 

dos agricultores expulsos, às velhas posses deles e o senhor Celso Carlos à Fazenda 

São Gabriel. 

A empresa não se deu por vencida e, em setembro de 2014, entrou com ação de 

interdito proibitório contra os mesmos agricultores afirmando que eles, quando 

houve reintegração em favor do Celso Carlos na fazenda São Gabriel, teriam saído 

da São Gabriel e invadido as áreas próximas de propriedade de outros parentes do 

dono da São Gabriel. 

O juiz, doutor Kopes, que conhecia bem a questão indeferiu a liminar. Assim, em 

dezembro de 2014, finalmente os moradores foram reintegrados às suas antigas 

posses. 

Aproveitando-se das férias do doutor Kopes, em janeiro de 2015, quando foi 

substituído pelo doutor Heraldo Nascimento, cuja simpatia pelo agronegócio é 

conhecida por todos, a empresa voltou a atacar pedindo a conversão do interdito 

proibitório em reintegração de posse. O juiz Heraldo, imediatamente, em 19 de 

janeiro de 2015, acatou a petição e marcou audiência de justificação para o dia 6 do 

mês seguinte. 

Já no dia seguinte, porém, a empresa peticiona para que a audiência seja convertida 

em inspeção judicial no local de conflito com a máxima urgência por ter invasores 

recentes e pela época do plantio estar próxima. 
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Com incrível rapidez, já no dia 2, a petição foi deferia e foi marcada a data de 26 de 

janeiro para inspeção judicial. Logo, em 2 de fevereiro, o Diário de Justiça do 

Estado (DJE) publicou o relatório da vistoria. 

(...) 

Depois de tudo isso, a empresa, vendo que a juiz titular, Dr. Kopes, estava 

retomando seu posto na comarca, após o recesso, apresentou documentação 

mostrando que a área em litígio estava no município de Macapá e solicitou a 

transferência do processo para a capital. Pedido imediatamente acolhido. O processo 

então passou para a quarta vara cível de Macapá. (...) 

Chegado o processo à quarta vara cível, foi julgado pela juíza substituta, Fabiana da 

Silva Oliveira. Baseando-se nas informações oferecidas pelo laudo do juiz Heraldo 

nos autos do processo 00000079-95.2014.8.03.0001 e mostrando total 

desconhecimento da realidade dos fatos, em 27/5/2015 deferiu liminar de 

reintegração de posse em favor de Celso Carlos (CPT, 2016, p. 13-17). 

 

Este exemplo foi selecionado como uma amostra dos mecanismos de coerção do poder 

hegemônico no Amapá. O contexto que sustenta o poder hegemônico e coloca questões 

ambientais e sociais como entraves ao desenvolvimento é sustentado por um amplo aparato de 

poder que envolve governantes, parlamentares e representantes do setor produtivo. A aliança 

das lideranças do setor produtivo do Amapá com parlamentares e governantes representa uma 

estratégia fundamental de garantia de efetivação de seus interesses. Esse circulo de poder 

envolvido em mecanismos violentos de coerção é a imagem do atual fase de desenvolvimento 

capitalista no Brasil e mais notoriamente na fronteira capitalista na Amazônia. Portanto, o 

discurso desenvolvimentista e as práticas coercitivas no Amapá desenvolveram uma relação 

impositiva das elites ao ordenamento territorial, revelando uma ditadura do capital no estado, 

na qual mecanismos e instituições são utilizados para efetivar os interesses do poder 

hegemônico e a violência é prática recorrente de coerção e controle social. 

 A representatividade simbólica deste fato pode ser mais bem compreendida a partir do 

entendimento de que Celso Carlos dos Santos Junior é a nova representação do agronegócio 

no Amapá, a partir da sua eleição para a presidência da Aprosoja Amapá, em 2018, ou seja, 

uma figura conhecida pela violência contra povos tradicionais no estado passa a ser o líder do 

agronegócio no estado. Tal representatividade é símbolo das matizes sobre as quais se assenta 

o processo de expansão do agronegócio no Amapá. 

O aspecto simbólico dessa nova diretiva para o Amapá encontra uma representação na 

Fotografia 79, que apresenta uma foto em que estão (da esquerda para a direita) Celso Carlos 

dos Santos Junior, Jesus Pontes, presidente da Associação dos Criadores do Amapá 

(ACRIAP) e deputado estadual no Amapá, Kim Kataguiri, liderança do Movimento Brasil 

Livre (MBL) e um dos principais ativistas do liberalismo econômico, e também Deputado 

Federal por São Paulo, e Tereza Cristina, Ministra da Agricultura do governo Bolsonaro. A 
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foto é fruto da participação no seminário Agro Cenário 2019, promovido pela Associação 

Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja Brasil), em Brasília. 

 

 
Fotografia 79: Celso Carlos dos Santos Junior, Jesus Pontes, Kim Kataguiri e Tereza Cristina 

Fonte: Portal do Agro (2019). 

  

Todos estes assumiram estes cargos em eleições de 2018 e passam agora a ser a 

representação do poder hegemônico nas diversas esferas que atuam. Tal simbolismo não pode 

ser traduzido de outra forma senão pela conclusão da tomada do poder pelo império da 

violência, sob a bandeira do liberalismo e conservadorismo político e o agronegócio é o 

principal mecanismo de imposição desses valores. 

 

 

4.3. OS LIMITES DO MODELO DE DESENVOLVIMENTO HEGEMÔNICO 

 

O Amapá é apresentado pela ótica do poder hegemônico como última fronteira para o 

desenvolvimento do capitalismo. A partir desta premissa os bens naturais do Amapá se 

configuram como reserva de recursos para a reprodução do capital. Entretanto, os bens 

naturais do Amapá não são viáveis de serem explorados em sua totalidade, pois há uma 

diversidade de condicionantes que limitam a plena exploração capitalista destes bens. 

As sucessivas crises econômicas e a questão ambiental podem ser apontadas como 

fatores limitantes ao pleno desenvolvimento capitalista no Brasil e no Mundo. No Amapá não 

é diferente, porém, há especificidades de toda ordem que precisam ser consideradas como 

fatores limitantes ao modelo de desenvolvimento hegemônico no Amapá. Condições 
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demográficas, territoriais, ambientais, geopolíticas, climáticas, geomorfológicas, pedológicas, 

entre outras especificidades do Amapá contingenciam o desenvolvimento capitalista.  

Cabe ainda ressaltar que o próprio modelo de desenvolvimento hegemônico engendra 

uma dinâmica econômica e social que, no mínimo, suscita a necessidade repensar o próprio 

modelo. Portanto, neste tópico serão apresentadas as condições e fatores limitantes ao modelo 

de desenvolvimento hegemônico no Amapá, a fim de descontruir a retórica positivista 

dominante entorno deste modelo. 

 

4.3.1. Limites da mineração 

 

Primeiramente é importante destacar o papel dos garimpos e sua relevância para a 

economia e sociedade do Amapá. Os problemas e irregularidades frequentes nos garimpos do 

Amapá revelam uma lógica perversa de trabalho nesta modalidade de mineração. Os garimpos 

no Amapá são uma iniciativa popular de mineração que até poderia resultar em melhor 

distribuição de renda e condições de ascensão social para todos os trabalhadores, mas isso não 

acontece porque internamente o garimpo reproduz a mesma lógica do grande capital. Há os 

“donos” dos barrancos e maquinários que exploram o trabalhador garimpeiro em troca de uma 

parte da produção. 

 O garimpeiro gasta, muitas vezes, tudo o que ganha no próprio garimpo, na sua 

alimentação, vícios e diversões nos bares e prostíbulos. Sendo que muitos desses produtos e 

serviços também são controlados pelos donos dos garimpos. Desta forma, recria-se a 

escravidão por dívida e mantem-se o mesmo, ou pior, contexto de desigualdade e 

vulnerabilidade social produzido pelo grande capital, com a aparente liberdade, facilidade de 

renda e diversão pautada em vícios e sexo que a dinâmica do garimpo produz. 

Já em relação a mineração realizada pelo grande capital o contexto é diferente, mas se 

delineia sobre a mesma relação desigual e conflitante. A mineração foi a primeira atividade 

associada ao desenvolvimento do grande capital no Amapá e a construção do discurso entorno 

da atividade foi a retórica reinante no desenvolvimento do Território Federal do Amapá. 

Ainda hoje a mineração é vista como positiva por grande parte da população, visto o 

saudosismo existente entorno dos avanços do projeto da Icomi no Amapá. Desta forma, o 

discurso entorno dos novos empreendimentos minerais no Amapá comumente retomam a 

lembrança do significado da mineração de manganês da Icomi para o Amapá, na tentativa de 

promover a imagem positiva dos empreendimentos. 
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A geração de empregos formais dos grandes empreendimentos minerais é o principal 

mecanismo de dinamização econômica e construção da imagem positiva das empresas 

mineradoras. A Icomi foi o maior exemplo dessa dinâmica e, em menor escala, atualmente, a 

Beadell, Cadam, Mineração Vila Nova, Unangem e Zamin, são empresas associadas a 

imagem do benefício de geração de empregos. Entretanto, a lógica da mineração de 

exploração dos bens naturais do Amapá sem uma responsabilidade de longo prazo com a 

sociedade e o meio ambiente é o cerne da crítica aqui exposta, já que, por mais que a 

mineração no Amapá tenha proporcionado algum avanço social enquanto em atividade, como 

ocorreu com a Icomi, ao esgotar as jazidas minerais o benefício social também cessa. Ao 

término da exploração mineral acaba o minério e os empregos e ficam os passivos ambientais 

e sociais. 

As cidades de Serra do Navio e Santana compõem os principais passivos sociais da 

mineração irresponsável e predatória realizada pelo poder hegemônico no Amapá, que 

esgotou reservas minerais riquíssimas, sem, contudo, proporcionar a manutenção de 

condições sociais e ambientais minimamente satisfatórias à população, composta de 

trabalhadores e seus descendentes, que vivem nestes locais. 

Enquanto a mineração de manganês estava ativa, estas duas cidades eram símbolos da 

prosperidade econômica e equipamentos sociais de qualidade amplamente reconhecidos, 

como hospitais e escolas. Com o término da exploração mineral tudo foi entregue à 

administração do Estado. Cidades e pessoas que surgiram a partir e com recursos da 

exploração mineral passaram a ser responsabilidade de uma administração pública sem 

recursos ou alternativas que pudessem substituir o papel da mineração na geração de emprego 

e renda. O resultado dessa estratégia é retratado no exemplo das atuais condições da cidade de 

Serra do Navio nas imagens do clube da Icomi abandonado (Fotografia 80); Aglomerados 

suburbanos (Fotografia 81); Vias urbanas em condições precárias e lixo depositado no 

entorno da cidade (Fotografia 82); Ruas sem asfalto, em péssimas condições de tráfego, e com 

esgoto a céu aberto (Fotografia 83). 
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Fotografia 80: Clube da Icomi abandonado 

Autor: Margarit, 2018. 

 

 
Fotografia 81: Aglomerados suburbanos 

Autor: Margarit, 2018. 

 

 
Fotografia 82: Asfalto esburacado e lixo 

Autor: Margarit, 2018. 

 
Fotografia 83: Péssimas condições urbanas 

Autor: Margarit, 2018. 

 

 Como demonstrado, a cidade de Serra do Navio que outrora foi exemplo de 

urbanização, com saneamento básico, ótimos equipamentos e serviços urbanos, planejamento 

e arquitetura, agora reflete o abandono e as péssimas condições a que foi subjugada a 

população que exerceu o papel de trabalhadores na mineração. Sob este aspecto cabe 

profunda reflexão sobre o verdadeiro papel da mineração como instrumento de 

desenvolvimento, pois por mais que tal condição não tenha se estabelecido por vontade da 

empresa mineradora, atesta a ineficácia da mineração como política de desenvolvimento do 

Estado. 

 A própria infraestrutura de circulação ferroviária construída pela Icomi, que poderia 

servir à população e ser instrumento de continuidade do desenvolvimento capitalista, foi 

abandonada pela mineradora Zamin, que sucedeu a Icomi em projetos de mineração em Serra 

do Navio. Devido ao abandono, a Estrada de Ferro Amapá não apresenta mais condições de 

tráfego em toda a sua extensão, conforme apresentado nas imagens a seguir, que detalham: A 
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estação de Serra do Navio (Fotografia 84); A estação de Cupixi, distrito de Porto Grande 

(Fotografia 85); A estação de Porto Platôn e material rodante, em Porto Grande (Fotografia 

86); E leito da ferrovia na cidade de Santana, com ocupação irregular da faixa de domínio da 

ferrovia por habitações (Fotografia 87). 

 

 
Fotografia 84: Estação de Serra do Navio 

Autor: Margarit, 2018. 

 

 
Fotografia 85: Estação de Cupixi 

Autor: Margarit, 2018. 

 

 
Fotografia 86: Estação de Porto Platôn 

Autor: Margarit, 2018. 

 
Fotografia 87: Leito ferroviário em Santana 

Autor: Margarit, 2018. 

 

Com a paralisação do transporte de passageiros pela ferrovia a população passou a ter 

apenas o transporte rodoviário como opção, cujo custo é maior. Muitos agricultores do 

entorno da ferrovia utilizavam o trem para o transporte da produção para venda em Santana e 

Macapá, mas não conseguem realizar o mesmo por transporte rodoviário devido ao alto custo 

e estão deixando de exercer a atividade agrícola
62

. Portanto, a função social que a ferrovia, 

construída para atender a mineração, exercia deixou de ser cumprida. Este seria um legado 
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importante da mineração para o Amapá que simplesmente foi abandonado pela empresa de 

mineração Zamin. 

Os prejuízos provocados pela desativação da Estrada de Ferro Amapá não se 

restringem ao contexto social, pois também foram prejudicadas as atividades de mineração de 

outras empresas, como a Mineração Vila Nova e a mineradora Unangem, que faziam uso da 

ferrovia para o transporte da produção mineral para o porto de Santana. Portanto, a atuação 

irresponsável de uma empresa mineradora trouxe prejuízos aos povos tradicionais que 

utilizavam a ferrovia para vender a sua produção agrícola e também para a própria dinâmica 

de reprodução do grande capital da mineração. O que demonstra a total falta de 

responsabilidade dos empreendimentos minerários com o contexto social e econômico local. 

 

4.3.2. Limites do agronegócio 

 

O agronegócio representa a principal estratégia de desenvolvimento do grande capital 

no Amapá atualmente e é sinalizado como um instrumento de desenvolvimento, sendo 

comumente associado à geração de empregos. Entretanto, o alto nível de mecanização das 

atividades por si só elimina a possibilidade de que esta seja uma estratégia eficiente de 

geração de empregos. 

O agronegócio sojicultor não é uma estratégia econômica interessante para o 

desenvolvimento econômico do Amapá não só por não gerar empregos, mas também por não 

se demonstrar competitiva em termos de movimentação de capital, frente a outras atividades 

tradicionais do estado. Comparado com outras culturas, a sojicultura apresenta baixo 

rendimento, como em relação à mandioca. O Quadro 18 apresenta uma comparação do 

rendimento entre a mandioca e a soja em que é possível verificar que a cultura da mandioca é 

capaz de produzir mais, com maior valor (mais que o dobro), em menos hectares, além de ser 

uma atividade que naturalmente gera muito mais ocupação no campo. 

 

Quadro 18: Comparação de rendimento entre a mandioca e a soja 
Variáveis Mandioca Soja 

Área plantada (hectares) 12.954 19.050 

Quantidade produzida (toneladas) 166.580 54.400 

Valor da produção (reais) 99.373.000 48.491.000 

Fonte: IBGE (2017b). 

 

 Este cenário ainda é mais discrepante quando se pensa na geração de renda com a 

produção e comercialização de farinha de mandioca e outros derivados, além do fato de que a 
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farinha de mandioca é um componente fundamental na alimentação do povo amapaense. Tal 

prerrogativa revela o quanto limitado é o modelo de desenvolvimento pautado no agronegócio 

sojicultor, que imobiliza grande parcela de terras em atividades menos rentáveis do que as já 

praticadas pelos povos tradicionais do Amapá. Mais grave ainda é o fato de que há povos 

tradicionais sendo expulsos de suas terras e, com isso, impedidos de produzir. Portanto, o 

desenvolvimento do agronegócio no Amapá representa muito mais a retração da economia do 

que seu desenvolvimento. 

Há ainda outros fatores que se apresentam como limites para o modelo de 

desenvolvimento hegemônico no campo. O principal deles é a disponibilidade de terras 

viáveis ao seu desenvolvimento. O Amapá possui um mosaico de unidades de conservação, 

terras indígenas, assentamentos e terras quilombolas. Somam-se tantas outras territorialidades 

ainda não reconhecidas de povos tradicionais. Predomina ainda o Bioma Amazônia, em 

termos de distribuição espacial, que não é interessante para o desenvolvimento do 

agronegócio. Mesmo no cerrado amapaense, espaço focal para o agronegócio, há terras que 

apresentam características desfavoráveis. Tratam-se de áreas úmidas (alagados, mangues, 

banhados, brejos, lagoas, entre outros) ou de solos rasos, ácidos e laterizados
63

. Há também no 

cerrado amapaense diversas áreas de afloramentos rochosos, neosolos quartzarenicos ou de 

relevo com intensa ondulação. As imagens a seguir demonstram alguns exemplos desses 

casos de terras no cerrado amapaense inviáveis ao desenvolvimento do agronegócio. Terras 

cujo relevo apresenta características desfavoráveis à mecanização no município de Ferreira 

Gomes (Fotografia 88Erro! Fonte de referência não encontrada.), terras com a presença de 

solo laterítico, em que nenhuma vegetação se reproduz, também no município de Ferreira 

Gomes (Fotografia 89), afloramento arenoso proveniente de formação de neosolo 

quartzarenico, no município de Calçoene (Fotografia 90) e terras alagadas no município de 

Mazagão (Fotografia 91). 
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 Solos que quando tem sua cobertura vegetal removida perde rapidamente a matéria orgânica, passa por 

laterização, fica altamente impermeável e com formação de lateritos, em uma canga laterítica, ficando 

improdutivo. 
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Fotografia 88: Terrenos com intensa ondulação 

Autor: Margarit, 2017. 

 
Fotografia 89: Solo laterítico 

Autor: Margarit, 2018. 

 
Fotografia 90: Neosolo quartzarenico 

Autor: Margarit, 2017. 

 
Fotografia 91: Terras alagadas 

Autor: Margarit, 2018. 

 

 As características geológicas e hidrológicas do Amapá também podem representar um 

fator limitante ao desenvolvimento do agronegócio. A formação geológica de escudo 

cristalino sobre a qual se assenta o Amapá possui rochas com a característica de não 

armazenar água, o que faz com que no período de estiagem (julho-novembro), muitos rios 

sequem ou tenham a vazão extremamente reduzida, o que impede o seu aproveitamento para 

fins de irrigação. Tal fato revela a dificuldade em exercer atividades agrícolas durante todo o 

ano, tornando a agricultura extremamente dependente do regime pluviométrico. 

 No cenário oposto, ou seja, no período chuvoso (dezembro-junho), o regime 

pluviométrico é intenso no Amapá, aumentando a proliferação de fungos nos plantios e a 

lixiviação e erosão dos solos. Este quadro acaba por aumentar os custos do agronegócio no 

manejo de solos e controle de fungos das plantações. 

A questão da umidade e do regime pluviométrico na Amazônia como um todo vem se 

demonstrando como um importante fator de limitação do desenvolvimento do agronegócio. A 

ocorrência de doenças decorrentes da maior umidade, como a soja louca, ferrugem e 
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antracnose, causam recorrentes prejuízos aos produtores de soja na Amazônia. Devido à alta 

humidade ocasionada pelo regime de chuvas e o calor intenso há o aumento da incidência 

destas doenças nos plantios, o que reduz a produtividade. Sementes melhor adaptadas ao 

clima da Amazônia, assim como técnicas de manejo, têm proporcionado o controle e redução 

dos problemas ocasionados pela maior umidade, mas não os eliminam por completo e 

aumentam significativamente os custos de produção. 

Uma das medidas de combate aos problemas causados pelo excesso de umidade na 

produção de soja está relacionada à técnica de plantio. O plantio direto na Amazônia é viável 

apenas nos três primeiros anos de produção da soja, após este período, a compactação do solo 

gerada pelo uso de maquinário pesado ocasiona a redução da infiltração de água da chuva no 

solo e o consequente aumento da humidade, que propicia o aparecimento das doenças. Uma 

das principais práticas de manejo para reduzir a ocorrência das doenças tem sido arar a terra, 

aumentando os custos de produção.  

Todas estas condições naturais citadas agem como mecanismos restritivos ao pleno 

desenvolvimento do agronegócio no Amapá. Somam-se às condições naturais fatores 

estruturais, como as instituições estatais ainda pouco consolidadas, principalmente no tocante 

a questão ambiental. Se estas instituições, por um lado, relaxam o controle e fiscalização dos 

empreendimentos, por outro, são ineficientes na regularização das atividades de acordo com 

as exigências de mercado. Tudo isso cria um cenário desfavorável e desmotivante para o 

agronegócio, que seria ainda mais pujante se tivesse condições ambientais e institucionais 

como as existentes na região Centro-Oeste, por exemplo. 

 

4.3.3. Limites da indústria madeireira e da indústria pesqueira 

 

 As indústrias madeireiras e pesqueiras possuem como principal fator limitante de suas 

atuações a disponibilidade dos bens naturais. As espécies de arvores interessantes ao 

processamento da indústria madeireira estão se esgotando gradativamente, conforme avança a 

exploração. Da mesma forma, a disponibilidade de recursos pesqueiros para o processamento 

industrial é gradativamente reduzido conforme avança sua exploração. Este fato foi atestado 

na fala de entrevistados
64

 e pode ser verificada na própria dinâmica da fronteira capitalista. A 

atividade da indústria madeireira é latente na fronteira capitalista, mas a partir do momento 

                                                     
64

 Informação oral proveniente dos entrevistados F. E. S., M. M. B. e R. M. P. (2017) e E. P. M., J. R. S. N. e I. 

S. C. (2018). 
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que o capitalismo se consolida a indústria madeireira entra em crise, pois os recursos 

madeireiros se esgotam. Já as terras permanecem sob o domínio do agronegócio. 

 Portanto, é indispensável considerar que o modelo de indústria madeireira e de 

indústria pesqueira em desenvolvimento no Amapá é insustentável. Ambas superexploram os 

bens naturais do estado, provocando seu exaurimento. Trata-se de setores que cresceram à 

custa da exploração gananciosa dos bens naturais do Amapá e não apresentam indício de que 

poderão se sustentar por muito tempo. Tal cenário está produzindo uma falsa impressão de 

desenvolvimento econômico, na medida em que figuram como novos empreendimentos, 

geram empregos, renda e impostos, mas são temporárias, já que os recursos à produção irão se 

esgotar. 

 O futuro das industrias madeireiras e pesqueiras dependem da imposição de limites 

pelo aparelho estatal, que precisará estabelecer normas e fiscalizar os empreendimentos para 

que se tornem mais sustentáveis. A opção para a indústria madeireira é um manejo florestal 

responsável, que de fato ocorra dentro dos parâmetros da sustentabilidade. Já no caso da 

indústria pesqueira a questão da sustentabilidade da atividade é mais complexa, pois há a 

atuação de barcos de pesca de outros estados e outros países. Neste caso, o controle e 

fiscalização estatal talvez não seja suficiente para que a atividade se torne sustentável, visto 

que já houve a severa redução da oferta de pescado nas águas do Amapá. A perpetuação da 

indústria pesqueira pode ocorrer por meio da piscicultura, mas isso também dependerá da 

atuação do Estado no ordenamento territorial. 

 Nenhum dos cenários apontados é animador, visto que todos dependem da atuação do 

Estado em seus mecanismos de controle das atividades e o Estado não tem demonstrado uma 

governança eficiente nestes setores, pelo contrário, tem sido subserviente aos interesses 

gananciosos dos empreendedores. A indústria madeireira e a indústria pesqueira estão fadadas 

ao fim se não houver mudança na governança do setor e a população envolvida nestas 

atividades será gravemente afetada pela perca destes postos de trabalho e esgotamento dos 

bens florestais e pesqueiros. Trata-se de mais um grupo de atividades que deixará no Amapá 

um legado de passivos ambientais e sociais que terão que ser dirimidos pelo aparelho estatal e 

pela população. 
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4.3.4. Limites da indústria petrolífera e das hidrelétricas 

 

A introdução da indústria petrolífera no Amapá também representa ameaça ao setor 

pesqueiro e aos povos tradicionais. A atividade possui o risco de acidente de vazamento, que 

coloca em risco toda a área estuarina da costa do Amapá e os recifes de coral recentemente 

descobertos na foz do rio Amazonas. Trata-se de ecossistemas externamente frágeis, cujos 

impactos causarão danos irreversíveis. 

O Atlas de Sensibilidade Ambiental ao Óleo da Bacia Marítima da Foz do Amazonas 

identificou os limites das áreas ecologicamente sensíveis à poluição por óleo e outras 

substâncias em Cartas de Sensibilidade Ambiental a Derramamentos de Óleo. Este produto 

revela o alto índice de sensibilidade do litoral, devido à predominância de formações de 

planícies arenosas/lamosas, terraços alagadiços, banhados, brejos, lagoas, entre outras áreas 

úmidas costeiras, conforme pode ser analisado na Carta estratégica de sensibilidade 

ambiental ao derramamento de óleo na Bacia da Foz do Amazonas (SANTOS, MENDES e 

SILVEIRA, 2016, p. 45). 

Em audiências públicas preparatórias realizadas pelas empresas vencedoras do leilão é 

reforçada pelos empreendedores a baixíssima probabilidade de acidente e a impossibilidade 

de, em caso de vazamento de óleo, o mesmo atingir a costa do Amapá. Seguindo o raciocínio 

de que a atividade petrolífera na costa do Amapá não gera riscos para a sua costa, devido ao 

sentido das correntes marítimas, há grande preocupação com as atividades da indústria 

petrolífera na costa dos estados do Pará e Maranhão, cujas macrocorrentes marítimas se 

dirigem para a costa do Amapá. Portanto, o Amapá sofre evidente risco de impacto em caso 

de acidente de derramamento de óleo proveniente da indústria petrolífera na região. 

 Nas audiências públicas também foi esclarecido que a atividade da indústria 

petrolífera no Amapá não gerará emprego no estado, já que as atividades em alto mar serão 

feitas por equipes especializadas vindas de outros estados e a base operacional será na cidade 

de Belém, no estado do Pará. Portanto, o desenvolvimento de atividades da indústria 

petrolífera na costa do Amapá se quer integra a retórica da geração de empregos geralmente 

aplicada ao modelo de desenvolvimento hegemônico, o que demonstra a total desvinculação 

de benefícios à população promovida por este tipo de atividade. 

 Caso a indústria petrolífera venha a encontrar petróleo ou gás comercialmente viável 

no processo de exploração, estes produtos podem vir a ser explorados, mas serão destinados à 

refinarias em outros estados brasileiros ou em outros países. Portanto, mesmo que venha a ser 
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produzido, o petróleo ou gás não será destinado ao Amapá. A produção integrará os circuitos 

produtivos deste produto de forma totalmente desvinculada do território amapaense, sem 

benefícios diretos à população e com um risco muito alto para o modo de vida dos povos 

tradicionais e, consequentemente, para toda a população e economia amapaense. Todos estes 

fatores levam a considerar que a instalação da indústria petrolífera no Amapá representa um 

risco muito alto perante os benefícios gerados. 

 O limite da indústria petrolífera como mecanismo de desenvolvimento econômico do 

Amapá reside no fato de que a atividade não gerará empregos ou redução dos preços dos 

derivados do petróleo comercializados no Amapá. No entanto, é necessário considerar 

também o fato de que o setor petrolífero é altamente instável, com grande flutuação de preços 

e insustentabilidade da atividade, visto se tratar da exploração de um bem não renovável. 

Soma-se o fato de que a operação no Amapá, caso haja reservas, será em águas profundas, 

cujo custo é relativamente maior do que em outras reservas ainda disponíveis no mundo, 

tornando-a ainda mais instável por sua baixa competitividade no mercado mundial. 

 Na mesma direção está a produção de energia a partir de grandes usinas hidrelétricas. 

A construção de hidrelétricas no Amapá foi marcada pela retórica do desenvolvimento a partir 

da geração de energia. No entanto, já há subsídios suficientes para compreender que a simples 

construção de hidrelétricas não garante o desenvolvimento econômico e, tão pouco, social. 

Edna Castro tece uma importante consideração sobre as hidrelétricas na Amazônia e seu 

pretenso papel de promotor de desenvolvimento, citando casos clássicos que demonstram a 

falácia em torno dessa construção retórica: 

 

É necessário fazer o balanço de quem ganha e quem perde com as hidrelétricas na 

Amazônia. O estado do Pará, cuja hidrelétrica de Tucuruí, em 2015, celebrou 30 

anos, tem a energia mais cara do Brasil, e nenhuma indústria se instalou na cidade 

de Tucuruí ou na Região de Integração do Lago de Tucuruí, que comporta inúmeros 

municípios. Todos eles têm o IDH deplorável, a floresta devastada e povos 

indígenas deslocados compulsoriamente, a exemplo dos Gavião, que foram forçados 

a se deslocar para outras terras, em Marabá, e que hoje enfrentam a ameaça de 

deslocamento pela construção da hidrelétrica de Marabá, também no rio Tocantins. 

No caso das hidrelétricas que estão sendo construídas ou em início de 

funcionamento, tanto Belo Monte, no rio Xingu, Marabá no rio Tocantins, ou ainda 

as usinas do rio Tapajós, todas no Pará, ou Teles Pires na fronteira do Pará com 

Mato Grosso, quanto Jirau e Santo Antônio, no rio Madeira, em Rondônia, são obras 

que compõem esse novo ciclo de ocupação colonial da Amazônia. Elas estão 

destinadas a servir às dinâmicas econômicas de diversas regiões do pais e reduzir o 

custo das commodities minerais e agrícolas, com a energia nelas embutidas, 

transportadas aos Estados Unidos, Europa e países asiáticos (CASTRO, 2016, p. 

245). 
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Esta dinâmica revela o cenário perverso e falacioso que as hidrelétricas representam 

para a Amazônia. A energia produzida por estas hidrelétricas não tem como base a 

sustentação da dinâmica econômica local e serve para sustentar apenas o crescimento da 

demanda de grandes empreendimentos minerais e agrícolas, que estão sob o domínio, 

principalmente, de multinacionais. Tal fato significa, mais uma vez, a espoliação dos bens 

naturais da Amazônia em benefício do poder hegemônico, sem que haja benefícios concretos 

para a população local, pelo contrário, significa mais uma atividade que deixa um passivo 

ambiental e social para o Estado e a população dirimirem. 

No Amapá, a construção retórica em torno das hidrelétricas rapidamente se revelou 

falaciosa. Com o término das obras de construção das hidrelétricas restaram os problemas 

ambientais e sociais, sem que houvesse melhorias significativas nas condições sociais da 

população. A cidade de Ferreira Gomes se tornou o símbolo da degradação social provocada 

pelas hidrelétricas, resultando no agravamento de problemas sociais, principalmente da 

violência urbana. Para os povos tradicionais foi um processo perverso, que permitiu grandes 

obras de infraestrutura, dentro da lógica de um modelo global de desenvolvimento, que em 

nada beneficia a população local, conforme endossa o relato da esposa de um pescador: 

 

Essas grandes empresas que vieram pra cá, pra dentro do estado, e principalmente 

aqui pra dentro de Ferreira Gomes, que são essas duas empresas aí, só trouxeram 

destruição e contaminação pro rio, destruição pras pessoas. (...) Muitos, quando 

chegaram essa empresa praí: a.. não, vai vir coisas boas pra gente, vai vir novos 

empregos. Tudo bem, veio coisas boas. Veio emprego pras pessoas. Mas depois que 

eles saíram o senhor veio aí a situação que está a cidade. O rio não tem mais peixe, 

não tem emprego na cidade, as coisas tão uma carestia, ninguém tem o que fazer. O 

jeito é pedir ajuda (R. S. S. R., 2017).  

 

Compreende-se que a racionalidade da construção de barragens se reproduz, ou seja, 

durante a construção há uma euforia devido à geração de empregos, mas após a construção 

ficam os problemas sociais e ambientais. Infelizmente, somente depois que terminam as obras 

é que a população local se conscientiza da armadilha desse tipo de projeto. Essa situação foi 

verificada nas cidades de Laranjal do Jari, Ferreira Gomes e Porto Grande, que vivenciaram a 

dinamização da economia durante as obras das usinas hidrelétricas e a recessão e crescimento 

de problemas sociais após o termino das obras. 

Depreende-se que a indústria petrolífera e as hidrelétricas são meros instrumentos de 

apropriação capitalista dos bens naturais para a reprodução do capital. Não há relação direta 

entre esses empreendimentos e o desenvolvimento social em seu entorno. O Amapá precisará 

encarar a produção de energia hidrelétrica e a indústria petrolífera como racionalidades de 
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exploração neocoloniais e negá-las enquanto instrumento de desenvolvimento social ou 

submeter-se ao julgo da exploração e do ônus ambiental e social desses empreendimentos. Tal 

escolha implica na compreensão de que estes empreendimentos são limitadíssimos no tocante 

a geração de benefícios para o estado e que precisam ser repensados enquanto estratégia de 

desenvolvimento. 

 

 

4.4. MOVIMENTOS SOCIAIS  

 

4.4.1. Reflexões fundamentais 

 

Os povos tradicionais são os protagonistas do processo histórico de organização do 

espaço no Amapá. A configuração territorial dos povos tradicionais é resultado de milênios de 

construção histórico-geográfica de uso e ocupação da terra, ditado pelo modo de vida e 

concebido dentro dos ditames da natureza. Rios, lagos, igarapés, campos e matas constituíram 

as bases da dinâmica socioespacial do Amapá, que resulta de uma trajetória complexa de 

processos migratórios e questões político-econômicas.  

O processo recente de reordenamento territorial, provocado pelos grandes projetos de 

desenvolvimento do capitalismo, rompeu abruptamente o ritmo lento e gradual dos povos 

tradicionais de conceber seus processos territoriais e impôs uma nova lógica exógena ao 

processo. A apropriação capitalista dos bens naturais do Amapá e sua lógica de mercado 

impôs uma nova racionalidade de ordenamento territorial, sobrepujando a lógica local, 

principalmente a lógica do modo de vida dos povos tradicionais de conceber a relação terra-

território. A relação com a terra para a reprodução do modo de vida passa a dar lugar à relação 

com a terra para a reprodução do capital. É nessa dicotomia que reside o processo de 

reordenamento territorial. No bojo desses acontecimentos, os povos tradicionais perderam o 

controle sobre o processo de ordenamento territorial e, em muitos casos, perderam o próprio 

território. 

Este processo é inerente à expansão da fronteira capitalista e é apontado pelas ciências 

sociais há bastante tempo, como exemplo, pode-se citar a consideração feita pela geógrafa Lia 

Osório Machado na década de 1990: 

 

Mais grave é a questão da reprodução, na fronteira pioneira da Amazônia, da mesma 

estrutura econômica socialmente injusta responsável pela organização do conjunto 

do território brasileiro. Os conflitos e as contradições marcantes que a caracterizam 
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agravam a instabilidade inerente às áreas pioneiras e põem em dúvida toda a 

racionalidade em que se fundamenta a ocupação do solo. Mais do que uma questão 

científica de âmbito regional, a Amazônia é parte de uma questão política de nível 

nacional (MACHADO, 1998, p. 215). 

 

Os mecanismos de consenso e coerção que sustentam o poder hegemônico se 

apresentam igualmente como sustentáculo da política de integração territorial produtiva no 

Amapá. Trata-se de uma construção sociológica simbólica, que apresenta nas instituições 

estatais os mecanismos para a sua manutenção. Seria ingenuidade acreditar que este processo 

de expansão dos circuitos produtivos se dá sem conflitos, entretanto, também seria demais 

pretencioso alegar que os conflitos estão no cerne de todas as relações de expansão dos 

circuitos. Isso porque, apesar de os empreendimentos capitalistas terem se expandido sobre 

territórios de povos tradicionais, é de se destacar os discursos empregados na coerção dos 

povos tradicionais e da população em geral neste processo. No tocante a esta questão cabe 

destacar uma valiosa ponderação tecida por Manuel Castells: 

 

Parto da premissa de que as relações de poder são constitutivas da sociedade porque 

os que detêm o poder constroem as instituições segundo seus valores e interesses. O 

poder é exercido por meio da coerção (o monopólio da violência, legítima ou não, 

pelo controle do Estado) e/ou pela construção de significado na mente das pessoas, 

mediante mecanismos de manipulação simbólica. As relações de poder estão 

embutidas nas instituições da sociedade, particularmente nas do Estado. Entretanto, 

uma vez que as sociedades são contraditórias e conflitivas, onde há poder há 

também contrapoder, que considero a capacidade de os atores sociais desafiarem o 

poder embutido nas instituições da sociedade com o objetivo de reivindicar a 

representação de seus próprios valores e interesses. Todos os sistemas institucionais 

refletem as relações de poder e seus limites tal como negociados por um 

interminável processo histórico de conflito e barganha. A verdadeira configuração 

do Estado e de outras instituições que regulam a vida das pessoas depende dessa 

constante interação de poder e contrapoder (CASTELLS, 2013, p. 10). 

 

É consubstanciado na aposta de que os mecanismos de poder e contrapoder 

representam a essência da fronteira capitalista que se pode compreender o atual processo de 

expansão dos circuitos produtivos no Amapá. Ao romper com a lógica anterior de 

organização do espaço, o Estado se faz enquanto produtor do conflito, da desigualdade e da 

injustiça que se reproduz na fronteira capitalista. Esta lógica só se apresenta perversa aos 

povos tradicionais, movimentos sociais e segmentos da sociedade e das ciências sensíveis a 

esta questão, que representam o contrapoder. 

Portanto, o desenvolvimento do capitalismo no Amapá significa o conflito com uma 

forma milenar de conceber o território, colocando em risco o modo de vida dos povos 

tradicionais. Diante deste processo, os povos tradicionais do Amapá passaram a conceber a 

necessidade de luta pela terra-território – exercer o contrapoder –, mas vem encontrando 
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severas dificuldades para empreendê-la. O fato decorre, em principio, por não haver um 

processo histórico de luta pela terra-território, como ocorreu em outros estados brasileiros. O 

conflito intenso pela terra é um elemento relativamente recente e os povos tradicionais não se 

encontram plenamente organizados e politizados para enfrentar esta situação. 

No estado vizinho, o Pará, por exemplo, a luta pela terra encontra-se evidente, pelo 

menos, desde a década de 1980. Fruto das políticas de colonização e da migração de povos 

que enfrentaram a violência no campo em larga escala e precisaram se organizar para 

sobreviver. Já no Amapá, a tardia introdução do desenvolvimento capitalista não suscitou a 

necessidade da luta pela terra-território com a mesma intensidade no final do século XX. 

Outro agravante é a ausência de uma concepção de classe, ou identidade única entre os 

povos tradicionais do Amapá. Ou seja, não há uma construção identitária unificada em torno 

do conceito de povos tradicionais, por exemplo. Apesar das similitudes, indígenas, 

ribeirinhos, quilombolas, agricultores, entre outros, organizam-se separadamente sob estes 

títulos/construções identitárias, e lutam em seu segmento pelo uso e ocupação das terras que 

lhe são caras. Há ainda conflitos entre os diferentes segmentos de povos tradicionais, que 

apesar de não serem numerosos, causam ainda mais segregação, já que acabam por reafirmar 

singularidades ao invés de aproximar similitudes. Tal aspecto coloca os povos tradicionais do 

Amapá em situação de fragilidade política e, consequentemente, vulnerabilidade territorial. 

No campo do poder hegemônico há a plena propagação de seus ideais, por meio da 

grande mídia, em torno de um discurso coeso de desenvolvimento. Já no campo dos povos 

tradicionais, as múltiplas formas de apropriação capitalista dos bens naturais do Amapá 

resultaram, igualmente, em múltiplos movimentos sociais e formas de construção do debate 

em torno dos grandes projetos de desenvolvimento. Desta forma, passou a coexistir 

movimentos sociais e debates em torno dos impactos das hidrelétricas, do agronegócio, da 

mineração, da indústria madeireira, da indústria pesqueira e da indústria petrolífera, de forma 

segmentada e sem uma coesão entre si. 

Afora a falta de coesão entre os movimentos sociais, a invisibilidade é outro fator de 

vulnerabilidade desses movimentos. As lideranças dos povos tradicionais tem dificuldade de 

inserção na grande mídia e na política partidária. Persiste, ainda, o preconceito e a exclusão 

social dos povos tradicionais. 

Há ainda entre os povos tradicionais do Amapá a reprodução de discursos 

desenvolvimentistas, reconhecida na fala de diversos entrevistados, que reconhecem como 

importante e se colocam a favor das grandes obras de infraestrutura e do desenvolvimento do 
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agronegócio e de outras atividades de exploração de bens naturais por grandes corporações. 

Tal afirmativa vem acompanhada do entendimento de que haveria geração de empregos e 

desenvolvimento econômico para o Amapá, fruto dos mecanismos de consenso criados pelo 

Estado. Apenas algumas lideranças dos movimentos sociais do Amapá se mostram mais 

esclarecidas com relação à dinâmica de incorporação do Amapá aos circuitos produtivos e 

conseguem se posicionar contrariamente ao discurso hegemônico. 

Portanto, não há a plena conscientização dos povos tradicionais do Amapá de que o 

projeto de desenvolvimento em curso é incompatível com a perpetuação de seus modos de 

vida, reflexo da falta de uma formação política mínima capaz de subsidiar a organização, 

articulação e o enfrentamento dos movimentos sociais. É sob esta conjuntura que está se 

dando a expansão do projeto de desenvolvimento hegemônico no Amapá, que, desta forma, 

encontra condições das mais favoráveis possíveis para se consolidar, pois além do apoio e 

patrocínio das instituições locais, ainda tem anuência e parcimônia da população. 

 Diante do cenário de dominação ideológica do poder hegemônico, até mesmo sobre 

os povos tradicionais, entre as lideranças comunitárias mais esclarecidas e politizadas domina 

o temor pela vida e a integridade física, perante ameaças constantes. A mudança deste cenário 

passa pela constituição e fortalecimento de movimentos sociais. É possível potencializar a 

atuação dos movimentos sociais do Amapá por meio da organização política, que passa pela 

criação de uma identidade de classe. Mas o rompimento da atuação segmentada dos 

movimentos sociais do Amapá só tem ocorrido quando há o estímulo de uma situação 

problema comum a mais de um segmento. Essa situação pode ser melhor compreendida a 

partir da reflexão de Manuel Castells de que os movimentos sociais são também produto do 

plano emocional individual, conforme citado: 

 

No plano individual, os movimentos sociais são emocionais. A insurgência não 

começa com um programa ou estratégia política. Isso pode vir depois, quando surge 

a liderança, de dentro ou de fora do movimento, para fomentar agendas políticas, 

ideológicas e pessoais que podem ou não relacionar-se às origens e motivações dos 

participantes do movimento. Mas o big bang de um movimento social começa 

quando a emoção se transforma em ação. Segundo a teoria da inteligência afetiva, as 

emoções mais relevantes para a mobilização social e o comportamento político são o 

medo (um afeto negativo) e o entusiasmo (um afeto positivo). Afetos positivos e 

negativos ligam-se a dois sistemas motivacionais básicos resultantes da evolução 

humana: aproximação e evitação. O sistema de aproximação está ligado ao 

comportamento voltado para objetivos, que leva o indivíduo a experiências 

gratificantes. Os indivíduos entusiasmam-se quando são mobilizados para um 

objetivo que apreciam. É por isso que o entusiasmo está diretamente relacionado a 

outra emoção positiva: a esperança. A esperança projeta o comportamento no futuro. 

De vez que uma característica distintiva da mente humana é a capacidade de 

imaginar o futuro, a esperança é um ingrediente fundamental no apoio à ação com 

vistas a um objetivo (CASTELLS, 2013, p. 18). 
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 Da emoção individual, a problemática precisa se tornar uma emoção coletiva, e para 

essa ativação se faz necessário a construção de canais de comunicação capazes de transbordar 

esses sentimos para a agregação de uma coletividade que os transforme em ação. Por isso, 

prossegue Manuel Castells dizendo: 

 

Entretanto, para que se forme um movimento social, a ativação emocional dos 

indivíduos deve conectar-se a outros indivíduos. Isso exige um processo de 

comunicação de uma experiência individual para outras. Para que o processo de 

comunicação opere, há duas exigências: a consonância cognitiva entre emissores e 

receptores da mensagem e um canal de comunicação eficaz. A empatia no processo 

de comunicação é determinada por experiências semelhantes às que motivaram o 

acesso emocional inicial. Em termos concretos, se muitos indivíduos se sentem 

humilhados, explorados, ignorados ou mal representados, eles estão prontos a 

transformar sua raiva em ação, tão logo superem o medo. E eles superam o medo 

pela expressão extrema da raiva, sob a forma de indignação, ao tomarem 

conhecimento de um evento insuportável ocorrido com alguém com quem se 

identificam. Essa identificação é mais bem atingida compartilhando-se sentimentos 

em alguma forma de proximidade criada no processo de comunicação (CASTELLS, 

2013, p. 19). 

 

No contexto de estabelecimento de meios de comunicação a revolução tecnológica 

operada na contemporaneidade permitiu uma relação de empoderamento popular e 

instantaneidade da circulação de informações como nunca antes a humanidade havia 

alcançado. Tal fato permite que as redes sociais digitais também exerçam papel fundamental 

no processo de mobilização e organização dos movimentos sociais na contemporaneidade, 

como afirma Manuel Castells: 

 

Ao longo da história, os movimentos sociais são produtores de novos valores e 

objetivos em torno dos quais as instituições da sociedade se transformaram a fim de 

representar esses valores criando novas normas para organizar a vida social. Os 

movimentos sociais exercem o contrapoder construindo-se, em primeiro lugar, 

mediante um processo de comunicação autônoma, livre do controle dos que detêm o 

poder institucional. Como os meios de comunicação de massa são amplamente 

controlados por governos e empresas de mídia, na sociedade em rede a autonomia de 

comunicação é basicamente construída nas redes da internet e nas plataformas de 

comunicação sem fio. As redes sociais digitais oferecem a possibilidade de deliberar 

sobre e coordenar as ações de forma amplamente desimpedida (CASTELLS, 2013, 

p. 14) 

 

O principal marco da ascensão das redes sociais como mecanismo de mobilização de 

movimentos sociais no mundo ocorreu em 2011, com a Primavera Árabe (países árabes), o 

Occupy Wall Streeet (Nova York – EUA) e os Indignados (Espanha). A partir de então as 

redes sociais assumiram um protagonismo notável no processo de mobilização social, difusão 
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de ideias e construção de alternativas. Sobre os desdobramentos desses movimentos sociais de 

2011 Immanuel Wallerstein teceu relevante comentário: 

 

Não é que movimentos como o Occupy Wall Street, a Primavera Árabe e os 

Indignados tenham alcançado tudo o que esperavam. Mas conseguiram alterar o 

discurso mundial, levando-o para longe dos mantras ideológicos do neoliberalismo, 

para temas como desigualdade, injustiça e descolonização. Pela primeira vez em 

muito tempo pessoas comuns passaram a discutir a natureza do sistema no qual 

vivem. Já não o veem como inevitável (WALLERSTEIN, 2012b, p. 74). 

 

Esse novo estágio de insurgência de alternativas populares que a humanidade assumiu 

com as redes sociais é que suscita diversas possibilidades de arranjos da mobilização dos 

povos tradicionais do Amapá e da Amazônia em torno de alternativas ao modelo hegemônico. 

Espera-se que as redes técnicas que beneficiam o desenvolvimento capitalista também 

contribuam no fortalecimento dos movimentos sociais, que gradativamente tem se apropriado 

das redes sociais digitais, a partir do desenvolvimento das telecomunicações no Amapá. 

 

4.4.2. Algumas iniciativas 

 

 As políticas territoriais para a Amazônia nas últimas décadas se configuraram de modo 

contraditório. Desde meados do século XX, mas com mais intensidade a partir da década de 

1970, o Estado tratou de expandir as redes técnicas em direção a Amazônia e promoveu uma 

vasta degradação ambiental e social na região. Contraditoriamente houve também a criação de 

um mosaico de áreas protegidas, que reconheceram territorialidades de povos tradicionais e 

asseguraram a preservação de sistemas ecológicos ambientalmente valiosos. Sobre este 

cenário Bertha Becker tece uma importante observação que precisa ser considerada: 

 

O ano de 1996, contudo, é um novo marco. Neste ano o projeto ambientalista propõe 

a formação de imensos corredores ecológicos para proteção ambiental, constituídos 

de um mosaico de áreas protegidas. Mas no mesmo ano, o governo federal, após 

uma década de omissão, retoma o planejamento com o Programa Brasil em Ação, 

resgatando e fortalecendo o modelo exógeno e propondo a implantação de 

igualmente grandes corredores de desenvolvimento. Corredores de transporte e 

corredores de conservação implementam, respectivamente, os modelos exógeno e 

endógeno orientados por políticas públicas paralelas e conflitantes (BECKER, 2004, 

p. 127). 

  

Este cenário instala uma relação conflituosa dentro do próprio aparelho estatal, que 

passa a atuar dentro dessa dinâmica ambígua. A eclosão da contradição de políticas públicas é 

reflexo de um contexto político da sociedade mundial, que estava promovendo o debate sobre 

questões ambientais e sociais e tinha a Amazônia como um de seus principais focos de 
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atenção. O desenho deste cenário ocorre no Brasil sob o contexto do assassinato do líder 

sindical Chico Mendes (1988), que alimenta o debate sobre a relação entre povos tradicionais 

e o meio ambiente. 

Da mesma forma o Amapá se insere no contexto das políticas territoriais 

contraditórias. A construção das rodovias BR-156 e BR-210 ocorrem de forma concomitante 

com a criação de terras indígenas e unidades de conservação no estado. É neste contexto que 

afloram os primeiros movimentos sociais no Amapá, representados pela luta dos povos 

tradicionais no reconhecimento de suas territorialidades. O resultado foi a criação da Reserva 

Extrativista do Rio Cajari (1990) e da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio 

Iratapuru (1997), por força do movimento dos povos extrativistas do sul do Amapá, e das 

terras indígenas Juminã (1982), Uaçá (1991), Galibi (1992) e Waiãpi (1996), por força do 

movimento dos povos indígenas do norte do Amapá. 

Portanto, mesmo que o Amapá não tenha se inserido no turbilhão de conflitos pela 

posse e uso da terra provocado pelo desenvolvimento do capitalismo no final do século XX, 

houve movimentos sociais notáveis no estado, que significaram a vitória dos povos 

tradicionais no reconhecimento de suas territorialidades perante à ameaça do poder 

hegemônico. Essa primeira grande etapa de levante dos movimentos sociais do Amapá no 

final do século XX é fruto justamente da pressão exercida pelas grandes obras de 

infraestrutura da época, que suscitaram a problemática territorial dos povos tradicionais do 

Amapá. 

Da mesma foram, a retomada da política territorial hegemônica com o Pac (2007) 

acendeu novamente o caráter contraditório de atuação do Estado e suscitou também a 

necessidade de retomada da luta dos povos tradicionais do Amapá. Diversas iniciativas 

organizativas e de politização tem surgido diante da nova investida do desenvolvimento 

capitalista no Amapá, configurando um processo de empoderamento e criação de mecanismos 

de luta pela posse e permanência na terra. 

A grande novidade em termos de reconhecimento de territórios dos povos tradicionais 

neste início de século no Amapá tem se dado com relação aos povos quilombolas. No Amapá 

há 138 comunidades quilombolas identificadas, sendo que 28 possuem o reconhecimento da 

Fundação Cultural Palmares, 4 possuem o título de propriedade e 30 possuem processo em 

andamento no Incra (SOARES, 2017). Os povos quilombolas também buscaram se articular 

para que pudessem fortalecer a luta pelo território e vem buscando trabalhar a questão da 
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reafirmação da identidade quilombola, a promoção de eventos e a manutenção dos festejos 

tradicionais de cada comunidade. 

Os povos quilombolas que vivem no entorno do lago do Curiaú são os mais 

conhecidos e cujos movimentos sociais estão mais consolidados. Entretanto, também são os 

que os territórios são mais ameaçados, devido à proximidade com a capital, redes técnicas e 

desenvolvimento do agronegócio. Trata-se de comunidades que sofrem desde a especulação 

imobiliária, por influencia da expansão da área urbana de Macapá, até os conflitos por terra 

com o agronegócio. Para gerir um território tão complexo e diverso foi criado o Conselho 

Gestor da Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Curiaú (Congar), que reúne os povos 

tradicionais do lago do Curiaú e instituições públicas periodicamente, para traçar estratégias 

de luta e superação de problemas (TERRA, 2013). 

Outra estratégia de luta dos povos tradicionais do Amapá tem sido a mobilização em 

torno da criação de diversos projetos de assentamentos, que surgem, na maioria, como 

instrumento de regularização de terras já ocupadas por posseiros. Esta estratégia acabou por 

se configurar como uma forma de reconhecimento das territorialidades de diversos povos 

tradicionais do Amapá, que apesar de não possuírem uma identidade territorial particular que 

os agregasse, construíram sua organização e luta em torno da necessidade de manutenção de 

seus modos de vida. Trata-se de comunidades rurais, ribeirinhas ou não, que atualmente 

somam 54 projetos de assentamento, que abrigam 14.723 famílias em 2.245.309,568 hectares 

no Amapá (INCRA, 2017). Número que pode aumentar nos próximos anos com a criação de 

novos projetos que estão em tramite no Incra. 

Quanto às estratégias de luta pela terra por meio de acampamentos e ocupações não há 

o registro expressivo. Em 2015 surgiu o primeiro acampamento de movimentos sociais de 

trabalhadores sem terra do Amapá, no município de Porto Grande, às margens da BR-156 e 

em frente às terras da Amcel, como forma de reivindicar a criação de novos assentamentos. 

Mas se tratou de uma iniciativa isolada e que não teve a articulação necessária para se 

consolidar como estratégia de luta pela terra
65

.  

No tocante à construção de hidrelétricas, o efeito devastador sobre os povos 

tradicionais ribeirinhos provocou a criação da Associação dos Atingidos por Barragens de 

Ferreira Gomes (Atimba), com militância ligada ao Movimento dos Atingidos por Barragens 

(MAB), como relata um dos pescadores em Ferreira Gomes: “Eu fiquei sem ramo de pesca, 

porque aqui acabou o peixe, eles mataram tudo o peixe, então, por esse motivo, eu entrei pra 
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 Informação oral proveniente do entrevistado J. R. S. N. (2018), que relatou também que o acampamento foi 

mais uma estratégia política oportunista do que de fato um movimento social de luta pela terra. 
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militância do MAB” (V. O. C., 2018). Esta organização dos pescadores em Ferreira Gomes 

surgiu em meio aos impactos ao seu modo de vida, que diante da degradação social que 

vivenciaram passaram a integrar movimentos sociais. A organização tardia não possibilitou a 

resistência à construção das hidrelétricas, mas vem se demonstrando como de fundamental 

importância para a reparação de danos provocados por elas. 

Há relatos de pescadores em Ferreira Gomes que atualmente passam fome devido a 

escassez do pescado provocada pelas hidrelétricas. A Associação dos Atingidos por Barragens 

de Ferreira Gomes (Atimba) distribui regularmente cestas básicas para algumas destas 

famílias que estão em dificuldade. O representante do Mab em Ferreira Gomes chegou a ser 

acionado judicialmente por advogados do empreendimento hidrelétrico por denegrir a 

imagem da empresa, mas houve intensa mobilização e protesto dos movimentos sociais, o que 

contribuiu com a decisão da causa em desfavor da empresa
66

. Este cenário demonstra como os 

povos tradicionais do Amapá estão sendo impedidos de perpetuar os seus modos de vida e 

como isso coloca em risco a dignidade humana destes povos, mas também demonstra a 

capacidade de organização e cooperação na luta empreendida por estes povos contra os 

empreendimentos do grande capital. 

Entre os povos indígenas destaca-se o processo de gestão dos territórios reconhecidos 

como terra indígena. Para lidar com as inúmeras problemáticas existentes na gestão territorial 

das terras indígenas e respeitar a diversidade de opiniões e relações étnico-culturais os povos 

indígenas criaram o Conselho dos Caciques dos Povos Indígenas de Oiapoque (CCPIO), que 

reúne periodicamente os caciques das várias aldeias existentes nas terras indígenas de 

Oiapoque para deliberar sobre questões que sejam de relevância para toda a comunidade 

indígena. Esta iniciativa tornou-se símbolo de organização dos povos tradicionais do Amapá e 

é amplamente respeitada e reconhecida pelas instituições como instancia de decisões dos 

povos indígenas de Oiapoque. 

Um símbolo recente do movimento social dos povos indígenas do Amapá foi o I 

Chamado Internacional dos Povos Indígenas do Amapá e Norte do Pará, realizado em junho 

de 2018. Uma iniciativa dos povos indígenas para debater temas de interesse coletivo desses 

povos junto à representantes de instituições públicas, segmentado em eixos. O evento resultou 

em um documento final, que consta no Anexo I deste trabalho, e que serve como um 

excelente parâmetro para compreender os anseios e angustias dos povos tradicionais do 

Amapá, especialmente os povos indígenas. 
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 Informação oral proveniente do entrevistado V. O. C. (2018). 
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No mesmo caminho de luta e resistência estão os pescadores, organizados em 

associações, cooperativas e colônias de pescadores, conforme sintetizado no Quadro 19. São 

instancias que mantém um cadastro atualizado de pescadores e realizam reuniões periódicas 

para tratar de assuntos e deliberar questões de interesse do setor. Alguns pescadores estão 

também se organizando em cooperativas, para superar a subjugação às indústrias pesqueiras.  

 

Quadro 19: Organização dos pescadores artesanais do Amapá 

Nº. Entidade Município Associados 

1 Colônia de Pescadores Z-01 Macapá 846 

2 Colônia de Pescadores Z-02 Amapá 1.972 

3 Colônia de Pescadores Z-03 Oiapoque 410 

4 Colônia de Pescadores Z-04 Amapá 153 

5 Colônia de Pescadores Z-05 Macapá 2.312 

6 Colônia de Pescadores Z-06 Santana 5.542 

7 Colônia de Pescadores Z-07 Ferreira Gomes 813 

8 Colônia de Pescadores Z-08 Mazagão 903 

9 Colônia de Pescadores Z-09 Calçoene 445 

10 Colônia de Pescadores Z-10 Laranjal do Jari 1.178 

11 Colônia de Pescadores Z-11 Pracuúba 339 

12 Colônia de Pescadores Z-12 Tartarugalzinho 1.107 

13 Colônia de Pescadores Z-13 Cutias do Araguari 387 

14 Colônia de Pescadores Z-14 Macapá 1.207 

15 Colônia de Pescadores Z-15 Vitória do Jari 964 

16 Colônia de Pescadores Z-16 Porto Grande 347 

17 Colônia de Pescadores Z-17 Pedra Branca 98 

18 Colônia de Pescadores Z-18 Itaubal 100 

19 Pescanorte Macapá 1.598 

20 Copesa Santana 864 

21 Coopercaf Macapá 779 

22 Apescart Santana 2.108 

Fonte: Oliveira e Ribeiro Neto (2013, p. 33) 

 

A política de desenvolvimento rural implantada durante o governo do PT também se 

revelou como significativa no tocante à organização dos movimentos sociais no Amapá, a 

partir da criação de territórios rurais e territórios da cidadania. O programa é fruto de um 

estudo encomendado pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), do extinto 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), para criar tipologias territoriais capazes de 

agregar a sociedade em uma unidade espacial com identidade social, econômica e cultural 

semelhante, em municípios com menos de 50 mil habitantes, com baixa densidade 

demográfica, existência de povos tradicionais e situações de vulnerabilidade social. Esta 

estratégia resultou na criação de 4 territórios no Amapá: Território Sul do Amapá, Território 

dos Lagos, Território Extremo Norte e Território Centro Oeste. Cada território passou a ter 

um colegiado, formado por integrantes da sociedade civil organizada e instituições públicas, 

com o objetivo de debater e deliberar sobre questões relativas ao desenvolvimento econômico 
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e social do território (CHAVES; FERREIRA; CUNHA, 2017). Como resultado, houve o 

fortalecimento dos movimentos sociais destes territórios, promovido pela aproximação com 

as instituições públicas e a participação nas políticas territoriais municipais. 

Aliados aos povos tradicionais estão diversas instituições públicas e não 

governamentais que atuam direta e/ou indiretamente nos movimentos sociais do Amapá. A 

CPT tem se demonstrado como uma das instituições mais relevantes na luta contra o poder 

hegemônico e em defesa dos povos tradicionais do Amapá. A instituição e outras pastorais 

sociais organiza todos os anos, junto com os movimentos sociais, a passeata do grito dos 

excluídos e tem atuado decisivamente em processos judiciais de povos tradicionais expulsos 

de suas terras. Um dos casos de maior relevância nesse sentido foi a apropriação de terras pela 

Amcel no município de Amapá, na década de 1990, que com a contestação judicial pela CPT 

resultou na devolução das terras aos povos tradicionais
67

. Outra estratégia articulada pela CPT 

para a permanência dos povos tradicionais em suas terras, diante dos conflitos com a Amcel, 

foi a criação de assentamentos junto ao Incra
68

. Neste contexto, foram criados os projetos de 

assentamento Piquiá do Amapá (1997) e Cruzeiro (1998), ambos no município de Amapá 

(INCRA, 2017). Ressalta-se ainda o trabalho feito no Amapá, assim como em todo o Brasil, 

pela CPT, de levantamento de dados da violência no campo, de extrema importância para 

evidenciar o caráter perverso do modelo de desenvolvimento adotado pelo Estado no Brasil. 

As lideranças religiosas, de forma geral (padres e pastores), tem se demonstrado como 

principais influencias na formação política das comunidades rurais, tecendo críticas nos cultos 

e fora deles contra o agronegócio e sensibilizando os povos tradicionais para que não vendam 

suas terras. Em torno de igrejas católicas e evangélicas tem havido a organização política de 

comunidades do Amapá para a defesa de seus territórios e solução de questões sociais. 

Infelizmente, a venda das terras sob a posse dos povos tradicionais do Amapá tem sido 

a principal forma de apropriação da terra pelo agronegócio. Não há instrumento que impeça a 

venda das terras por povos tradicionais, a não ser que a terra esteja sob jurisdição do Estado, 

como ocorre nas terras indígenas e quilombolas. Parte desse problema se deve a dificuldade 

dos jovens em permanecer em suas comunidades de origem. Muitos jovens deixam as 

comunidades para poder estudar na cidade e acabam por constituir família e se inserir no 

mercado de trabalho urbano, o que leva os pais a se desfazerem das terras sob sua posse após 

a aposentadoria. Por isso, alguns movimentos sociais no Amapá já detectaram a importância 

de mobilização dos jovens e estão atuando na construção de lideranças nesse segmento etário. 
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 Informação oral proveniente do entrevistado R. S. M. (2017). 
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 Informação oral proveniente do entrevistado F. E. S. (2017). 
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As instituições de ensino e pesquisa também tem exercido um papel significativo junto 

aos movimentos sociais, com destaque para a Unifap. A universidade exerce uma ponte 

importante com os movimentos sociais em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

colaborando com a formação, desenvolvimento científico e ações que fortalecem os 

movimentos sociais do Amapá. Uma das iniciativas nesse sentido é a realização bianual pela 

Unifap do Simpósio Amazônico sobre Reforma Agrária, Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(SARADAM). Foi durante este simpósio, em 2012, que surgiu o Fórum de Acompanhamento 

dos Conflitos Agrários e Desenvolvimento (FACADE). O fórum tem como objetivo discutir e 

acompanhar os conflitos fundiários no Amapá e tem estabelecido o posicionamento 

acadêmico frente à questão da terra no Amapá, fortalecendo os movimentos sociais no estado. 

As instituições não governamentais são outro alicerce importante para os movimentos 

sociais do Amapá. Uma delas é o Instituto de Pesquisa e Formação Indígena Iepé, que atua 

desde 2002 junto aos povos indígenas do Amapá e norte do Pará no fortalecimento cultural, 

político e para o desenvolvimento sustentável das comunidades indígenas, por meio da 

consolidação de suas formas de gestão comunitária e coletiva (IEPÉ, 2019). 

Outras instituições, como o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia 

(Imazon) e o Greenpeace, atuam mais indiretamente no levantamento de dados, difusão de 

informação e articulação internacional. Sobre a atuação do Imazon destaca-se o 

monitoramento de alertas de desmatamento e degradação florestal na Amazônia, que contribui 

com o fortalecimento da luta dos povos tradicionais do Amapá contra os empreendimentos do 

grande capital. Já o Greenpeace teve um papel fundamental na descoberta e divulgação de 

informações sobre os corais da Amazônia, que vem dificultando o processo de obtenção de 

licenças para a exploração petrolífera e a suspensão do leilão de blocos exploratórios na Bacia 

da Foz do Amazonas. 

Um dos produtos da atuação das instituições não governamentais foi o Seminário 

Socioambiental, realizado em maio de 2017, sob iniciativa do Greenpeace. O seminário deu 

voz aos povos tradicionais do Amapá atingidos pelos grandes projetos de desenvolvimento e 

resultou na confecção da Carta Socioambiental do Amapá, presente na íntegra no Anexo II 

deste trabalho. A carta representa a compreensão e as demandas do povo amapaense sobre 

mineração, exploração de petróleo, agronegócio e hidrelétricas. Trata-se de um documento 

que traz em síntese a problemática dessas atividades para o povo do Amapá e suas 

reivindicações. 
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 Na esfera governamental, o ICMBio também tem contribuído em questões 

relacionadas à manutenção do modo de vida dos povos tradicionais. Na costa do Amapá o 

ICMBio vem atuando em parceria com o Ibama na coibição da pesca predatória realizada por 

embarcações de outros estados junto às unidades de conservação, como o Parque Nacional do 

Cabo Orange e a Estação Ecológica de Maracá-Jipioca. Tal atuação contribui para a 

manutenção da atividade pesqueira realizada pelos povos tradicionais do Amapá. Entretanto, 

o órgão enfrenta grande dificuldade de realizar operações regulares para coibir a pesca 

predatória por falta de recursos financeiros e humanos para atuar no extenso território das 

unidades de conservação
69

. 

Portanto, os povos tradicionais do Amapá vêm se demonstrando como protagonistas 

na construção de suas territorialidades, autonomia e poder, diante dos mecanismos 

democráticos do Estado disponíveis e algumas instituições governamentais e não 

governamentais tem atuado no fortalecimento da luta e organização dos movimentos sociais 

no estado. Entende-se que estes povos não podem ser vistos de forma dissociada do processo 

de reordenamento territorial promovido pelos grandes projetos de desenvolvimento do 

capitalismo no Amapá. Os povos tradicionais não são meramente vítimas dos 

empreendimentos capitalistas, tão pouco apáticos ao processo de reordenamento territorial em 

curso. Estes povos integram o processo de transformações territoriais e são geradores de 

projetos alternativos, participando ativamente na construção de sua própria realidade, 

entretanto, são o elo mais frágil e coagido dentro do sistema de poder hegemônico que atua no 

Amapá. 

 

 

4.5. PROJETOS ALTERNATIVOS DE DESENVOLVIMENTO 

 

A apropriação capitalista da Amazônia possui uma trajetória contraditória. Paira sobre 

seu processo de degradação o discurso consensual e os elementos simbólicos da modernidade, 

que são reproduzidos pela população da região e do Brasil, como um todo, ou seja, a 

pavimentação das rodovias, construção de hidrelétricas, o desenvolvimento do agronegócio, a 

industrialização, entre outros, são considerados símbolos essenciais de progresso e 

desenvolvimento regional pela população em geral. A oposição a este modelo de 

desenvolvimento aparece apenas em um segmento formado por movimentos sociais, 
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organizações não governamentais e pesquisadores, que encontram extrema dificuldade em 

estabelecer bases sólidas de apoio da opinião pública, e menos ainda da grande mídia. 

Os preceitos desenvolvimentistas aparecem coadunados com uma pretensa 

preocupação ambiental, que não raro exaltam as belezas naturais da Amazônia, na construção 

de um discurso conflitante. Neste teatro de construção de ideias seus atores possuem papéis 

bem definidos: a classe hegemônica luta para consolidar seus projetos de acumulação 

capitalista, usando falaciosos discursos de sustentabilidade, e os povos tradicionais lutam pela 

manutenção de seus modos de vida, mesmo que se para isso usem da retórica 

desenvolvimentista, como estratégia para não serem excluídos do processo. Na prática, esta 

dinâmica se traduz, de um lado, na associação entre o poder político e o empresarial, que 

coadunam seus interesses no cotidiano de suas operações, do outro, na associação entre os 

povos tradicionais e as organizações governamentais e não governamentais, ligadas às 

questões sociais e ambientais. Entre ambos, está a opinião pública, que compreende as duas 

retóricas como válidas, mas não distingue claramente a complexidade e contraditoriedade 

deste enfrentamento. 

Entre os povos tradicionais, muitas vezes, predomina a afirmativa: “não queremos 

atrapalhar o desenvolvimento, apenas assegurar nossos direitos”. Entretanto, parece cada vez 

mais impossível assegurar a coexistência de ambos os projetos: o projeto capitalista global e o 

projeto de vida dos povos tradicionais da Amazônia. Isso porque, como foi explicitado, trata-

se de duas concepções de posse e uso da terra diferentes, que se traduzem em dois padrões de 

organização do espaço diferentes e duas relações com os bens naturais também diferentes, 

todos incompatíveis e conflituosos entre si. 

Na disputa entre o projeto de vida dos povos tradicionais e o projeto de 

desenvolvimento do capitalismo o projeto hegemônico acaba preponderando. Não pode se 

deixar de destacar que houve inúmeras conquistas dos povos tradicionais, especialmente nas 

últimas três décadas, mas elas apenas se traduziram, em sua maioria, no reconhecimento de 

seus territórios. Não houve o completo empoderamento dos povos tradicionais sobre a 

Amazônia, sobretudo no tocante ao poder de decisão sobre as políticas territoriais para a 

região, ainda controlado pela classe hegemônica. 

Um fator que contribui para esse cenário na Amazônia é que a população em geral 

ainda não possui um conhecimento claro sobre esta região. A Amazônia continua se 

apresentando como reduto de lendas e construções imagéticas estereotipadas para grande 

parte da população mundial. Esta posição e imagem de região “fantástica” só são rompidas, 
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em caráter temporário, quando os conflitos tomam o foco da grande mídia. Neste contexto, 

passa-se a discutir o “destino” da Amazônia, como se coubesse a população mundial a 

competência por decidir o que fazer com esta região. Quando isso acontece, o foco dos 

debates é centralizado nos povos tradicionais e na floresta, como particularidades a serem 

preservadas, e a necessidade de “desenvolvimento”, mesmo que não haja um significado claro 

para o que se entende por desenvolvimento da Amazônia. Finda que estes debates 

retroalimentam a imagem estereotipada da Amazônia e continuam sem solucionar os 

conflitos, pois no cerne da questão está a ausência do empoderamento dos povos que vivem 

na Amazônia, como resultado da ótica neocolonial que se impõe, até mesmo, entre os 

intelectuais que pensam a Amazônia. 

 Diante das premissas apresentadas, conclui-se que a centralidade da discussão em 

torno da Amazônia deve passar a ser a forma de empoderamento de seus povos como 

estratégia de construção das bases para o desenvolvimento regional. Isso significa a 

necessidade de criação de uma capacidade intelectual interna tão pujante quanto à existente na 

Região Centro-Sul, mas construída sobre bases locais, com escolas e instituições de ensino 

superior, com currículos construídos por e a partir das demandas regionais. Mas isso significa 

uma completa transformação nas bases da política de educação, ainda dominada pelo poder 

hegemônico. 

 De forma lenta e gradual, as instituições de ensino e pesquisa da Amazônia têm 

adotado políticas de inclusão, valorização e empoderamento dos povos tradicionais. No 

Amapá as escolas família agrícolas/agroextrativistas/agroecológicas (EFA) representam um 

importante elemento de valorização e empoderamento dos povos tradicionais. São escolas que 

possuem um regime, metodologia e gestão diferenciadas, construídas de acordo com as 

particularidades do modo de vida dos povos tradicionais do Amapá, como explicado por Ana 

Lídia Cardoso do Nascimento, que analisou a relação entre o meio ambiente e as escolas 

família agrícolas no Amapá:  

 

As EFA, em seu trabalho com a pedagogia da alternância, podem se constituir em 

alternativa de educação rural diferente das escolas rurais convencionais, por 

estimularem ações associativistas nas comunidades envolvidas, e o fortalecimento 

de seu capital social, através de práticas de solidariedade e cooperação. Essa 

pedagogia alia os conhecimentos formais escolares aos conhecimentos da família do 

agricultor, contribuindo para o fortalecimento do trabalho com agricultura, pecuária, 

extrativismo, piscicultura, e enriquecimento de suas experiências de vida e trabalho. 

É esta contribuição que fará com que a escola desempenhe sua função social 

transformando-se em espaço de valorização das práticas sócio-culturais e 

econômicas, visando a melhoria de vida da comunidade, podendo contribuir para a 

conquista do desenvolvimento local sustentável (NASCIMENTO, 2009, p. 37-38). 
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 Há no Amapá 6 escolas família agrícolas, localizadas em comunidades tradicionais, 

que foram implantadas em diferentes momentos e atendem diferentes contextos de 

qualificação e nível de formação de acordo com a necessidade das comunidades do entorno. O  

Quadro 20 apresenta uma síntese das escolas família existentes no Amapá, o ano de 

implantação, a comunidade e o município em que está instalada, o nível de ensino atendido e 

a qualificação profissional trabalhada. 

 

Quadro 20: Escolas família agrícolas/agroextrativistas/agroecológicas no Amapá 

Ano Sigla Nome Comunidade Município Nível Qualificação 

1988 EFAP 
Escola Família 

Agrícola do Pacuí 

São Joaquim 

do Pacuí 
Macapá 

Fundamental 

II e Médio 
Agropecuária 

1991 EFAPEN 
Escola Família da 

Perimetral Norte 
Cachorrinho Porto Grande 

Fundamental 

II 
Agropecuária 

1997 EFAC 

Escola Família 

Agroextrativista do 

Carvão 

Carvão Mazagão 
Fundamental 

II e Médio 
Agroextrativismo 

2000 EFAEXMA 

Escola Família 

Agroextrativista do 

Maracá 

Maracá Mazagão 
Fundamental 

II 
Agroextrativismo 

2003 EFACCE 
Escola Família da 

Colônia do Cedro 
Cedro Tartarugalzinho 

Fundamental 

II 
Agropecuária 

2014 EFAM 

Escola Família 

Agroecológica do 

Macacoari 

Nossa 

Senhora de 

Nazaré 

Itaubal 
Fundamental 

II 
Agroecologia 

Fonte: Cardoso e Lomba (2017, p. 125-126). 

Organização e elaboração: Margarit, 2018. 

 

 Josiane Pereira Cardoso e Roni Mayer Lomba, que buscaram correlacionar os aspectos 

do desenvolvimento sustentável e as escolas família agrícolas do Amapá, apontam as EFAs 

como elemento significativo de contribuição para o desenvolvimento sustentável no Amapá, 

fortalecimento da agricultura familiar, melhoria da qualidade de vida dos povos tradicionais e 

fixação dos jovens no campo (CARDOSO E LOMBA, 2017, p. 128). Apesar dos resultados 

positivos, é importante frisar que a cobertura da educação básica no campo por este tipo de 

ensino ainda é baixa, visto que apenas 6 comunidades são contempladas. A expansão dessa 

metodologia de ensino para outras comunidades poderia assegurar a ampliação do processo de 

valorização e empoderamento dos povos tradicionais e contribuir com a permanência dos 

jovens em suas comunidades de origem. 

 Como exemplo desse modelo de ensino, as imagens a seguir mostram a Escola Família 

Agroextrativista da comunidade do Carvão, no município de Mazagão. O aspecto geral da 

escola e das salas de aula (Fotografia 92), a área verde entre o refeitório e as salas de aula 

(Fotografia 93), a farmácia viva com espécies de plantas medicinais, criada e usada como 

estratégia de ensino-aprendizagem (Erro! Fonte de referência não encontrada.) e área de 
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gricultura experimental em sistema agroecológico, também criada e usada como estratégia de 

ensino-aprendizagem (Fotografia 95). 

 

 
Fotografia 92: Salas de aula da EFA Carvão 

Autor: Margarit, 2018. 

 
Fotografia 93: Área verde da EFA Carvão 

Autor: Margarit, 2018. 

 
Fotografia 94: Farmácia viva da EFA Carvão 

Autor: Margarit, 2018. 

 
Fotografia 95: Agricultura experimental na EFA 

Carvão 

Autor: Margarit, 2018. 

 

 Somam-se às EFAs as diversas escolas indígenas e quilombolas existentes no estado, 

que utilizam metodologia diferenciada e priorizam a atuação de professores da comunidade. 

Estas iniciativas de escolas pensadas a partir das necessidades dos povos tradicionais são 

fundamentais para o empoderamento dos mesmos. Entretanto, ainda há grande disparidade na 

infraestrutura e aplicação de recursos entre as escolas urbanas e as escolas das comunidades 

tradicionais, o que faz com que muitos jovens destas comunidades busquem as escolas 

urbanas para se formarem. 

 As instituições de ensino superior são igualmente instrumentos de empoderamento dos 

povos tradicionais do Amapá. No Instituto Federal do Amapá (IFAP) destaca-se o Curso 

Técnico em Agroecologia, que tem o potencial de valorização da dinâmica produtiva dos 
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povos tradicionais, além das licenciaturas oferecidas por esta mesma instituição. Já a 

Universidade Federal do Amapá oferece também cursos de licenciatura, mas o grande 

destaque são os cursos de Licenciatura Intercultural Indígena e de Licenciatura em Educação 

do Campo, que são voltados à dinâmica dos povos tradicionais e oferecem um currículo 

diferenciado, construído a partir das especificidades destes povos. 

 O Museu Sacaca, em Macapá, e o Museu Kuahí dos povos indígenas, em Oiapoque, 

são outras duas instituições que cumprem um papel valioso de valorização da cultura dos 

povos tradicionais do Amapá. Ambos apresentam exposições que retratam elementos culturais 

dos povos tradicionais e contribuem para o empoderamento destes povos. 

As universidades e o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do 

Amapá (IEPA) também exercem importante contribuição no empoderamento dos povos 

tradicionais do Amapá por meio das pesquisas empreendidas. Destaca-se a farmácia de 

produtos fitoterápicos do Iepa, que comercializa com baixo custo produtos fitoterápicos 

produzidos a partir do conhecimento dos povos tradicionais do Amapá. 

A economia dos povos tradicionais também é uma estratégia de empoderamento e 

diversas instituições tem contribuído nesse sentido. O Imazon, por exemplo, produz o Índice 

de Preços de Produtos da Floresta, que gera um parâmetro importante para estes produtos. O 

Governo do Estado do Amapá mantém a Casa do Artesão, em Macapá, que comercializa o 

artesanato produzido por diversos povos e tornou-se uma referencia para o turismo no Amapá. 

Em menor escala, outras casas de artesanato nas cidades do interior do Amapá também 

despontam como alternativas de desenvolvimento, como no exemplo selecionado da 

Associação Maracá e Cunani em Argila (Fotografia 96 e Fotografia 97), no distrito de 

Mazagão Velho, no município de Mazagão. 

 

 
Fotografia 96: Associação Maracá e Cunani em Argila 

Autor: Margarit, 2018. 

 
Fotografia 97: Artesanato cerâmico 

Autor: Margarit, 2018. 
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Iniciativas populares desenvolvidas com o apoio de instituições também tem se 

demonstrado como alternativas de desenvolvimento. Os povos indígenas de Oiapoque têm 

trabalhado com a piscicultura e apicultura. Já em Pedra Branca do Amapari e Calçoene 

comunidades têm desenvolvido trabalhos com o cipó titica, usado na confecção de móveis 

artesanais. Diversas outras comunidades possuem trabalhos desenvolvidos com fibras, 

cerâmicas e outros produtos da floresta, comercializados no mercado local e muito apreciado 

pelos turistas. 

Todas estas atividades dos povos tradicionais também encontram grande inserção 

junto ao turismo, que apresenta grande potencialidade, mas ainda não é expressivo no Amapá. 

Há muitas possibilidades de explorar os bens naturais do Amapá de forma sustentável por 

meio do turismo. Diversos balneários, em vários municípios do Amapá, já são muito 

procurados como opção de lazer por moradores do estado, mas ainda não recebem muitos 

turistas de fora do Amapá. Trata-se de locais de potencial desenvolvimento de geração de 

renda para os povos tradicionais, que possuem pequenos negócios nesses balneários. Como 

exemplo demonstrativo é apresentado um balneário no município de Pracuúba (Fotografia 98) 

e outro no Distrito de Mazagão Velho, no município de Mazagão (Fotografia 99). 

 

 
Fotografia 98: Balneário em Pracuúba 

Autor: Margarit, 2018. 

 
Fotografia 99: Balneário em Mazagão 

Autor: Margarit, 2018. 

 

 Outra atração turística em potencial é a cidade de Oiapoque, por sua condição 

fronteiriça. A visita de turistas provenientes da Guiana Francesa dinamiza a economia do 

município e é importante potencial de desenvolvimento alternativo para os povos tradicionais, 

que pode atuar ofertando produtos e serviços para os turistas. 

O patrimônio histórico também representa outro alvo de exploração turística. A 

construção mais conhecida é a Fortaleza de São José de Macapá, na capital, mas o município 

de Mazagão também possuí um patrimônio histórico relevante, como a Igreja de Nossa 
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Senhora da Assunção (Fotografia 100) e as ruínas da Igreja Marroquina (Fotografia 101), 

herança dos colonos provenientes de Marrocos. Soma-se os festejos de São Tiago, 

comemoração tradicional de Mazagão que encena a batalha entre Mouros e Cristãos vivida 

pelos imigrantes marroquinos. 

 

 
Fotografia 100: Igreja de Nossa Senhora da Assunção 

Autor: Margarit, 2018. 

 
Fotografia 101: Igreja Marroquina 

Autor: Margarit, 2018. 

 

 Há ainda diversas outras festas tradicionais que geram renda aos povos tradicionais e 

podem servir para potencializar a atividade turística. Como exemplo, cita-se o Festival do 

abacaxi de Porto Grande, o Festival da melancia de Vila Velha do Cassiporé, o Festival do 

tucunaré em Pracuúba, o Festival da castanha de Laranjal do Jari, o Festival do cupuaçu em 

Serra do Navio, o Festival do açaí no Amapá, e os festivais da mandioca, realizados nas 

comunidades de Mazagão Velho, Carnot e Cedro. 

 O turismo no Amapá desponta como excelente opção de projeto alternativo de 

desenvolvimento, pois agrega os povos tradicionais em diversas atividades. Os principais 

setores que colocam os povos tradicionais como protagonistas de alternativas de 

desenvolvimento são os de hotelaria e alimentação. O turista que vem ao Amapá dificilmente 

busca hospedar-se ou alimentar-se em estabelecimentos de alto padrão. O grande diferencial 

para o turista no Amapá tem sido justamente a aproximação com o modo de vida dos povos 

tradicionais. Neste contexto, os chamados “hotéis de selva” e os restaurantes de comidas 

típicas são os mais procurados, por se tratarem de uma atração peculiar da cultura regional. 

Muitas vezes o turista não quer o luxo, mas apenas a simplicidade de uma rede e uma casa de 

madeira para vivenciar o modo de vida dos povos que vivem no Amapá, e isso tem sido uma 

alternativa para diversas famílias que possuem este tipo de negócio em sua própria casa, 

oferecendo alimentação e hospedagem para turistas. Trata-se de uma realidade que já é 

encontrada em diversas comunidades e desponta como importante alternativa de 
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desenvolvimento ligada diretamente ao modo de vida dos povos tradicionais que pode ser 

potencializada. 

No tocante a territorialidade dos povos tradicionais, há a necessidade do ordenamento 

territorial consciente das características socioespaciais das populações pré-existentes. 

Considerando o precedente existente no estado do Maranhão, onde as quebradeiras de coco 

babaçu conseguiram manter os babaçuais existentes em propriedades destinadas ao 

agronegócio livres para o extrativismo praticado pelos povos tradicionais, seria 

imprescindível garantir da mesma forma que os açaizais e bacabais permanecessem livres 

para o extrativismo dos povos tradicionais, assim como a caça e a pesca nas matas, rios e 

igarapés existentes nas áreas de reserva legal e proteção permanente das propriedades 

utilizadas pelo agronegócio. Para tanto, a cartografia social tem muito a contribuir, mapeando 

as terras-territórios destes povos e empoderando-os na construção de alternativas legais. 

O modelo de reservas extrativistas é interessante na construção de alternativas 

territoriais para os povos tradicionais e vem sendo amplamente aplicado na Amazônia. 

Mesmo no caso da pesca, as reservas extrativistas têm abrangido cursos d‟água e garantido a 

perpetuação do modo de vida dos povos tradicionais da Amazônia. Esta seria uma alternativa 

para ao modelo de desenvolvimento pesqueiro em curso no Amapá e configuraria como 

instrumento de manutenção do modo de vida dos pescadores artesanais. O Parque Nacional 

do Cabo Orange e a Reserva Biológica do Lago Piratuba são exemplos de unidades de 

conservação no Amapá que adotaram uma política de valorização do modo de vida dos povos 

tradicionais a partir de acordos que permitem a pesca em seus limites apenas por estes povos.  

Em toda a Amazônia o extrativismo vem ganhado destaque e figura como alternativa 

de desenvolvimento. A inserção do extrativismo como alternativa de desenvolvimento 

econômico têm proporcionado a sua requalificação dentro dos moldes do capitalismo, com 

aplicação na indústria e inserção no mercado internacional. Este cenário fez com que o 

extrativismo ganhasse novo nome: Gestão de recursos renováveis não madeireiros. Trata-se 

da qualificação da atividade nos moldes dos preceitos da administração corporativa, para 

adquirir competitividade e tornar-se uma atividade rentável nos moldes do capitalismo. esta 

dinâmica demonstra a importância do extrativismo como alternativa de desenvolvimento e 

sinaliza para o potencial que a atividade tem. 

No Amapá, o extrativismo está melhor estruturado como estratégia de 

desenvolvimento entre os povos extrativistas de castanha do sul do estado. A persistência do 

extrativismo da castanha ocorre pela oportunidade de geração de renda que esta proporciona a 
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diversas famílias da região. Trata-se de um grupo de povos tradicionais que encontram no 

extrativismo da castanha um elemento central, constituinte da identidade e organização social. 

Há também a prática da caça, pesca, cultivo de roças e extrativismo de outros produtos da 

floresta, entretanto, é a partir dos castanhais que estes povos definem o seu território e 

constituem o seu modo de vida. 

O reconhecimento da territorialidade dos castanheiros deu origem à Reserva 

Extrativista do Rio Cajari e ao Projeto de Assentamento Agroextrativista do Maracá, que são 

criados no contexto de luta dos povos tradicionais pelo reconhecimento de suas 

territorialidades em conflito com o grande projeto de desenvolvimento capitalista da Jari 

Celulose
70

. A criação da Reserva Extrativista do Rio Cajari assegurou a territorialidade dos 

povos tradicionais da região e tornou-se elemento impeditivo ao desenvolvimento do grande 

capital nestas terras. A organização política dos castanheiros tem se dado por meio de 

associações, que fortalecem a gestão do território e a geração de renda das famílias com o 

agroextrativismo. Um dos símbolos da organização dos povos tradicionais do sul do Amapá é 

a Associação de Mulheres do Alto Cajari, que produz biscoitos de castanha em uma cozinha 

comunitária na comunidade Água Branca (Fotografia 102), para fornecer ao Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) do Governo Federal, e comercializa vários produtos à base de 

castanha na Feira das Mulheres Agroextrativistas do Alto Cajari (Fotografia 103). 

 

 
Fotografia 102: Cozinha comunitária da Associação de 

Mulheres do Alto Cajari 
Autor: Margarit, 2018. 

 
Fotografia 103: Feira da Associação de Mulheres do 

Alto Cajari 

Autor: Margarit, 2018. 

 

 Entretanto, grande parte da produção de castanha ainda é vendida à atravessadores, 

que compram as castanhas e revendem para industrias de processamento e exportação em 

                                                     
70

 Rangel (2017) realizou um amplo estudo sobre o Modo de vida e território na Reserva Extrativista do Rio 

Cajari, e traz mais detalhes sobre o processo de luta pela terra-território e manutenção do modo de vida dos 

povos tradicionais nestas terras. 
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outras unidades da federação. Em trabalho de campo foi possível constatar a existência de 6 

compradores de castanha em Laranjal do Jari, que atuam como atravessadores deste produto 

no sul do Amapá. 

O beneficiamento e exportação das castanhas pelos próprios produtores se demonstra 

como uma forma de agregar renda e eliminar atravessadores, despontando como uma 

importante estratégia de empoderamento destas comunidades. Neste sentido, há a Cooperativa 

Mista dos Produtores Agroextrativistas do Cajari (Cooperalca), na comunidade Santa Clara, 

que compra as castanhas com preço melhor que os atravessadores e processa-as, lavando, 

secando, selecionando e descascando as castanhas, agregando, assim, valor ao produto 

(RANGEL, 2017, p. 244). Entretanto, ainda não há a comercialização direta do produto em 

larga escala, seja no mercado interno ou externo, mas apenas em pequenas quantidades nas 

feiras locais. 

Diversas outras associações e cooperativas foram criadas no Amapá e agregam, 

principalmente, povos tradicionais em busca de melhores condições de inserção de suas 

atividades e produtos no mercado. Como exemplo, há a Associação das Comunidades 

Tradicionais do Bailique, especializada na produção de açaí, a Associação dos 

Agroextrativistas Ribeirinhos do Rio Araguari, especializada na produção de sabonetes e 

outros produtos cosméticos com produtos da floresta em sua composição, e a Cooperativa dos 

Moveleiros do Jari, que produz móveis com madeira local. Trata-se de exemplos de projetos 

alternativos de desenvolvimento em diversos setores de atuação dos povos tradicionais em 

sintonia com seus modos de vida, que gera emprego e renda para a população. 

Há ainda no Amapá projetos alternativos de desenvolvimento que se tornaram 

modelos de gestão territorial e planejamento social. Entre eles destaca-se o Plano de vida dos 

povos e organizações indígenas de Oiapoque, construído por meio de diversas oficinas em 

2008, o plano de vida engloba diretrizes e ações estratégicas de saúde, educação, produção, 

território, meio ambiente, cultura e movimento indígena (APIO, 2009). Este documento 

possui os principais anseios dos povos indígenas de Oiapoque e tem servido de instrumento 

para a construção de políticas públicas e reafirmação dos povos indígenas na sociedade. 

Outro exemplo proveniente da organização dos povos tradicionais é a Colônia 

Agrícola do Matapi, que se destaca como modelo de colonização agrícola e produção de 

alimentos no estado. 

Quanto à indústria madeireira, há o exemplo de manejo florestal comunitário 

executado no Projeto de Assentamento Munguba, no município de Porto Grande. Esta 
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iniciativa consistiu na extração e venda da madeira do assentamento para a indústria 

madeireira, sob a gestão e fiscalização dos próprios assentados. Desta forma, a atividade de 

extração de madeira pode ocorrer com maior controle ambiental e social, reduzido impacto e 

melhor preço pago aos assentados
71

. 

 Os pescadores também têm buscado alternativas frente ao desenvolvimento da pesca 

industrial. Em Laranjal do Jari a colônia de pescadores busca construir uma câmara frigorífica 

para armazenar o pescado para venda durante o período do ano em que há a redução da 

disponibilidade de peixes e assim manter uma renda estável durante todo o ano para as 

famílias envolvidas nesta atividade
72

. Já no município de Amapá, a colônia de pescadores está 

buscando estruturar uma cooperativa para o processamento do pescado e, assim, agregar valor 

ao produto
73

. 

 Todos os elementos citados despontam como potenciais produtores de alternativas de 

desenvolvimento. Para tanto, é preciso potencializar estas atividades por meio de apoio e 

investimento público. Fortalecer esses projetos significa investir em um arcabouço 

socialmente construído de iniciativas de desenvolvimento alternativos ao modelo 

hegemônico. Isso dificilmente significaria uma mudança total de paradigma de 

desenvolvimento, mas certamente seria uma forma de oferecer alternativas socialmente mais 

justas dentro de um sistema que é majoritariamente injusto. Se isso resultaria em uma 

transição gradual para um novo modelo de sociedade é algo que necessitaria de uma 

aprofundada análise para concluir, mas de certo pode e deve significar o empoderamento da 

grande parcela excluída do sistema. Entretanto, é justamente o empoderamento do povo o fato 

temerário que leva a classe hegemônica a impedir grandes avanços em projetos alternativos de 

desenvolvimento. Nessa álgebra de conflitos de interesses os povos tradicionais continuam 

sendo o elo mais fraco, mas também o com maior capacidade de resiliência e resistência. 

  

                                                     

71
 Informação oral proveniente do entrevistado J. R. S. N. (2018). 

72
 Informação oral proveniente do entrevistado E. P. M. (2018). 

73
 Informação oral proveniente do entrevistado I. S. C. (2018). 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Quando se pensa em uma tese de doutorado logo vem a impressão de uma tarefa de 

grandes proporções a ser realizada, que compete apenas à intelectuais de excelência. De fato 

não é tarefa das mais fáceis, mas a conclusão a que se chega é de que a elaboração de uma 

tese está cada vez mais longe de ser um elemento extremamente seletivo. A ampliação do 

acesso ao ensino superior no Brasil propiciou a inserção de muitas pessoas nessa senda e 

igualmente vêm proporcionando a diversificação da pesquisa. É nesse contexto que se inseriu 

esta tese e suas considerações finais não poderiam deixar de mencionar esse fato. 

O Amapá é um estado de construção político-territorial recente e igualmente recente é 

o desenvolvimento do conhecimento científico sobre ele. Muitas questões ainda não foram 

abordadas ou foram apenas superficialmente ou parcialmente exploradas. Por isso, realizar 

uma pesquisa sobre o Amapá implicou na superação de desafios relativos a carência de dados 

e referenciais bibliográficos sobre diversos aspectos, mas também significou a consciência da 

relevância que esta pesquisa poderia alcançar diante do nível de ineditismo das abordagens 

possíveis para o tema. Desafio aceito passou-se a confiar a dedicação na leitura de referenciais 

teóricos de intelectuais notáveis sobre o tema e logo percebeu-se que somente a teoria não 

seria suficiente para sanar o arcabouço de problemas envolvidos no tema proposto. Partiu-se 

então para a construção de argumentos próprios, mas sempre na tentativa de ancorá-los nos 

argumentos de grandes notáveis da ciência. Foi dessa forma que este trabalho teve suas bases 

teórico-conceituais construídas. O desafio foi grande, mas a convicção da capacidade aliada à 

responsabilidade para com a comunidade científica e para com o povo amapaense tornou a 

jornada confiante e transitável. 

Ao partir para o trabalho de campo e suscitar as problemáticas investigadas diante dos 

povos tradicionais e dos grandes projetos de desenvolvimento no Amapá logo houve uma 

reviravolta. Os depoimentos e informações colhidas, assim como a vivencia e percepções dos 

elementos investigados na pesquisa proporcionaram uma enxurrada de novos argumentos e 

ponderações sobre o tema, que precisariam estar presentes na construção da tese, pois de 
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outro modo a tornaria parcial e falível na apreensão da realidade. A conclusão foi de que não 

seria possível concatenar apenas o conhecimento científico formal na construção dos 

argumentos da tese, seria preciso também colocar nos argumentos os fatos e informações que 

compõem a dinâmica da organização do espaço no Amapá e que são inerentes ao modo de 

vida e saberes populares do povo amapaense. O resultado foi a edificação de argumentos mais 

complexos e diversificados, que davam margem, a todo o momento, a novas ramificações do 

conhecimento científico, em caminhos que, provavelmente, levariam a focar em outras 

problemáticas paralelas e complementares sobre o tema central proposto. Diante deste 

cenário, foi preciso focar nos objetivos geral e específicos traçados e limitar o 

desenvolvimento de argumentos que dessem margem a abrir outras dimensões do 

conhecimento que pudessem acabar por se apresentar de forma excessivamente superficial, 

fragmentada, ou distorcida. 

Desta pronta, cabe retomar a hipótese inicial de que as grandes obras de infraestrutura 

no Amapá são resultantes de um modelo de desenvolvimento adotado pelo Estado, que 

engendra uma ditadura do capital, por meio da força imperiosa de uma estrutura político-

empresarial hegemônica, reproduzindo um discurso autoritário e práticas de coerção, 

reordenando o território de acordo com a lógica do capitalismo global e desestruturando o 

modo de vida dos povos tradicionais. Esta hipótese foi verificada no decorrer da pesquisa e 

serviu de parâmetro condutor de todo o processo de construção desta tese. Ao confrontar a 

hipótese proposta com os resultados da pesquisa verificou-se que a hipótese se fazia 

verdadeira. Primeiramente porque todos os elementos históricos apontam para a perpetuação 

de uma lógica hegemônica de ordenamento territorial, o que se constituiu como modelo de 

desenvolvimento estatal. Tal conclusão foi alcançada com os resultados apresentados no 

Capítulo 1. Segundo, porque o desenvolvimento desse modelo no Amapá está implicando em 

processos violentos e coercitivos de desestruturação do modo de vida e das territorialidades 

dos povos tradicionais, assim como o vêm fazendo em todo o processo histórico de expansão 

da fronteira capitalista no Brasil. 

Conclui-se que os dados primários e secundários acusaram a validade da hipótese 

levantada. Há uma relação clara entre as grandes obras de infraestrutura e o desenvolvimento 

do capitalismo e isso foi mostrado nos capítulos 2 e 3. Igualmente, os depoimentos dos 

representantes dos povos tradicionais reforçam o caráter ditatorial do modelo de 

desenvolvimento em curso, evidenciando os mecanismos de consenso e coerção em torno do 

modelo. 
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Se o uso dos termos “última fronteira” e “ditadura do capital” foram objeto de 

polemica e contestação durante a pesquisa, espera-se que com os argumentos apresentados 

nessa tese seu uso tenha se tornado mais claro e compreensível. Longe de querer polemizar ou 

reinventar conceitos este trabalho buscou visibilizar o caráter perverso do capitalismo e 

reafirmar o potencial e a necessidade dos movimentos sociais, o que foi demonstrado no 

capítulo 4. Por isso, optou-se por insistir no uso desses termos como estratégia de, 

respectivamente, desconstruir o discurso hegemônico, que se utiliza amplamente do termo 

“última fronteira” para valorizar a representação espacial do modelo hegemônico de 

desenvolvimento, e valorizar os movimentos sociais, que levanta o termo “ditadura do 

capital” como estratégia de luta. 

Não há como pensar em concluir a redação dessa tese sem reforçar a crítica ao modelo 

de desenvolvimento adotado pelo Estado, pois se trata de um modelo extremamente injusto e 

perverso. A construção da falácia desenvolvimentista continua a ponderar que as estratégias 

traçadas pelo poder hegemônico são boas para todos, quando na verdade são apenas 

instrumentos de criação do consenso em torno dos interesses hegemônicos, que muito mais 

destrói do que de fato constrói um mundo melhor. 

A redação das considerações finais desse texto ocorreu no contexto do rompimento da 

barragem de rejeitos da Vale em Brumadinho e nada melhor do que esse exemplo recente para 

sintetizar o caráter perverso, ganancioso, falacioso, assassino e corrupto do desenvolvimento 

do capitalismo no Brasil. Este cenário é sobremaneira representativo do atual contexto 

político-econômico do país. O tom da nova face política do Brasil passou a ser 

predominantemente o da criminalização dos movimentos sociais, do combate aos 

ambientalistas e indigenistas, e a relegação dos aspectos sociais, para imperar os interesses 

hegemônicos, sob o argueiro do desenvolvimento a qualquer custo, acima de tudo e acima de 

todos. Trata-se da fase contemporânea mais perversa e aguda da ditadura do capital no poder. 

 O atual contexto revela uma perseguição aos movimentos ambientalistas e 

indigenistas, oposição política, intelectuais, e todos os que lutam para a defesa do meio 

ambiente e dos povos tradicionais. Essa perseguição ocorre sob argumentos progressistas e 

desenvolvimentistas em torno de um pretenso “bem comum”. A ofensiva da ideologia liberal 

extremista se baseia na violência declarada como mecanismo de coerção aos interesses da 

nação, que na verdade não passam de interesses hegemônicos camuflados como interesses 

nacionais. Esta retórica foi inflamada com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, em 2018, 

fortalecendo grupos liberais extremistas em todo o País. 
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Contudo, cabe destacar que instrumentos violentos de coerção do Estado não são 

mecanismos novos na manutenção do poder e efetivação dos interesses hegemônicos. O 

contexto pós 2018 simboliza apenas um momento extremista da ditadura do capital. As 

grandes obras de infraestrutura do Pac na Amazônia foram, desde o início, objeto de 

subjugação de povos tradicionais pela violência. O maior símbolo do poder coercitivo do 

Estado foi a UHE Belo Monte. Sob o argumento da necessidade de produção de energia para 

o desenvolvimento do país o Estado cometeu atrocidades contra os povos tradicionais e 

implantou um dos regimes mais violentos de violação dos direitos humanos, utilizando de 

instrumentos da Ditadura Militar, como o mecanismo de suspensão de segurança, uso 

intensivo de forças armadas e violação de tratados internacionais para assegurar a construção 

do empreendimento
74

. 

Há de se considerar que as ponderações estabelecidas nesse trabalho têm como 

principal referencia o pensamento marxista, que data do século XIX. Se por um lado nada de 

novo esta tese revela ao tecer argumentos em torno do caráter perverso do desenvolvimento 

do capitalismo, por outro busca articulá-los ao estágio atual deste desenvolvimento no recorte 

do estado do Amapá, o que nunca deixará de se revelar como inédito, devido à rapidez e 

dinamismo desse processo. A relação tempo-espaço faz toda a diferença na construção de 

análises sobre o desenvolvimento capitalista, mas também revela a atualidade do debate 

marxista e a perpetuação das mesmas estratégias de espoliação e superexploração do 

capitalismo constatadas por Marx na Europa do século XIX. 

O Amapá é a fronteira capitalista do início do século XXI e qualquer análise nesse 

sentido revela apenas um estágio do processo de expansão dessa fronteira. É isso que essa tese 

é: um retrato do momento, ou seja, uma construção textual que busca retratar a relação 

espaço-tempo da fronteira capitalista, assim como fizeram no passado Pierre Monbeig, Leo 

Waibel, José de Souza Martins, Bertha Becker, entre tantos outros pesquisadores que se 

debruçaram sobre esta temática. Por isso, neste espaço do trabalho se encerram os argumentos 

sobre um contexto espaço-tempo particular, sem, contudo, garantir qualquer conclusão sobre 

o tema. 

Encerram-se aqui as proposições, mas jamais se encerrará o pensamento sobre o tema, 

que seguirá livre pelos caminhos de um povo que ainda tem muito para ensinar: o povo 

amapaense. Gradativamente, conforme a pesquisa avançava, este povo se tornou o 

                                                     
74

 As armadilhas do discurso que envolve o processo de implantação de usinas hidrelétricas na Amazônia e os 

mecanismos de violação de direitos foram abordadas mais amplamente em um artigo publicado em 2013 por este 

mesmo autor (MARGARIT, 2013). 
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personagem central da relação espaço-tempo da fronteira capitalista investigada neste 

trabalho, e é sobre os anseios deste povo que diretrizes precisarão ser traçadas. Reafirma-se 

aqui a necessidade de se pensar a Amazônia a partir da Amazônia, para que ela não continue 

exercendo o papel histórico de fonte de recursos e exploração econômica para o 

enriquecimento das elites capitalistas. Há muitas alternativas ao modelo de desenvolvimento 

hegemônico no Amapá e para concebê-las basta o olhar atencioso ao seu povo. 

Por fim, é importante considerar que no contexto político-econômico atual do Brasil, 

que sugere o agravamento da desigualdade, violência e todo tipo de perversidade contra o 

povo, urge, mas do que nunca, a esperança. Não só a esperança de dias melhores, mas, 

principalmente, a esperança de que a luta de movimentos sociais e o trabalho de professores e 

pesquisadores serão o mecanismo de construção de uma sociedade mais justa e pacífica. E é 

esse o caminho que o Amapá terá que percorrer para superar o atual estágio de degradação 

social que a ditadura do capital impõe. Neste contexto, espera-se que esta tese tenha sido um 

elemento de contribuição. 
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APÊNDICE I: Roteiro de entrevista com atingidos por grandes projetos de 

desenvolvimento 

 

Informação  

Este roteiro de entrevista é parte de uma pesquisa em desenvolvimento intitulada 

ESTRATÉGIAS E CONSEQUÊNCIAS DO ATUAL MODELO DE DESENVOLVIMENTO NO 

AMAPÁ, sob a responsabilidade do pesquisador EDUARDO MARGARIT ALFENA DO CARMO, o 

qual pretende compreender as estratégias e consequências do atual modelo de desenvolvimento no 

Amapá à luz das grandes obras de infraestrutura.  

As informações que você for prestar serão tratadas de forma sigilosa, e usadas exclusivamente 

para fins desta pesquisa. No final e mediante o aceite é disponibilizado o termo de consentimento livre 

e esclarecido no qual pode assinar manifestando a sua anuência em participar desta pesquisa.  

 

Este roteiro de entrevista é constituído por 16 questões referentes às consequências dos 

grandes projetos de desenvolvimento: o agronegócio, as usinas hidrelétricas, a mineração, a indústria 

madeireira, a indústria petrolífera e a indústria pesqueira. Em caso de alguma dúvida antes e/ou 

durante a entrevista, o pesquisador estará à disposição para os devidos esclarecimentos.  

A sua participação na pesquisa é voluntária, e ela pode ser retirada a qualquer momento desta 

sem prejuízo algum para você. 

 

Data: ____/_____/______ - Local da entrevista: ___________________________________________. 

 

1- Idade: 

2- Sexo: 

3- Naturalidade: 

4- Caso seja de outro município/estado, por que motivo migrou para o atual município que 

reside? 

5- Atividades econômicas (de geração de renda / produção de alimentos) desenvolvidas? 

6- Quantos membros possuí a família? 

7- Qual a principal fonte de renda/alimento da família? 

8- Diante da realização de grandes obras de infraestrutura no Amapá, como a pavimentação de 

rodovias, construção de usinas hidrelétricas e linhas de transmissão, quais os benefícios destas 

obras ao seu modo de vida? 

9- Diante dos grandes projetos de desenvolvimento no Amapá, como o agronegócio, a 

mineração, a indústria madeireira, a indústria pesqueira e a indústria petrolífera, quais os 

benefícios você considera que estes projetos estão trazendo para você? 

10- Estes grandes projetos de desenvolvimento alteraram algo no seu modo de vida? 

11- Estes grandes projetos de desenvolvimento provocaram alguma mudança na fonte de 

renda/alimento da família? 

12- Com estes grandes projetos de desenvolvimento você foi obrigado a mudar seu local de 

moradia? 

13- Caso tenha mudado, esta mudança foi benéfica? 

14- Como você entende que estes grandes projetos de desenvolvimento irão beneficiar a 

comunidade em que mora? 

15- Quais as mudanças você percebeu no Amapá com estes grandes projetos de desenvolvimento? 

16- Para terminar, gostaria de saber se tem algo para acrescentar sobre a nossa conversa que 

provavelmente eu não tenha perguntado? Se sim, sinta-se a vontade de dizer. 

 

Agradeço a atenção e disponibilidade em participar desta pesquisa. Pedindo desculpas desde já por 

eventuais transtornos.  
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APÊNDICE II: Relato de agricultora expulsa da terra na comunidade Boa Vista da 

Pedreira no município de Macapá 

 

 A seguir encontra-se a transcrição na íntegra da gravação da entrevista com uma 

agricultora que foi expulsa de sua terra na comunidade Boa Vista da Pedreira, no município 

de Macapá. Antes, cabe relatar a dinâmica na qual a entrevista ocorreu. Ao se apresentar 

como pesquisador e descrever o tema da pesquisa fui surpreendido com o relato praticamente 

ininterrupto da agricultora, o que demonstrou sua necessidade de desabafar sobre o caso. Tal 

fato trouxe a necessidade de iniciar imediatamente a gravação, após a sua autorização, sem 

que fosse possível sequer realizar uma única pergunta inicial. Esse relato foi selecionado por 

ser o melhor exemplo da ditadura do capital que impera no Amapá. 

 

Entrevistada: Não sei se você conhece o Padre Cisto? 

 

Entrevistador: Sim, sim, eu entrevistei ele também. 

 

Entrevistado: Padre Cisto ele veio com um bucado de gente daí já também pra fazer a 

reportagem comigo aqui, já vieram. Porque ele tá na luta com agente, né. Pra gente conseguir 

a nossas terra de volta. Morar no que é nosso, né. Aí... só que até agora agente ainda não viu 

nada. Nada! 

Que esses pessoal aí parece que eles... tem um poder tão grande, né. Que, eu acho que eu 

tenho pra mim, assim, que deve ter com o governo do estado, né. Porque, uma pessoa dessas 

lá eles vem de lá pra cá, aí eles chega aqui parece que já tá tudo resolvido. Do dia pro outro 

eles chegam numa área dessa aqui desmatando tudo, tirando tudo. E placa dali, placa daqui, 

como vocês estão vendo, olha! Placa de tudo quanto é jeito aí. Aí eles no outro dia já tem 

licença. Aí a gente que mora aqui, né, após a anos, quando agente vai num órgão desses pra 

tirar uma licença pra... trabalhar, que agente quer trabalhar na verdade, né, aí agente fica, e vai 

pra ali, e vem pra cá, e volta, e nada dá certo. Aí agente fica todo esses ano dependendo. 

Agente não é bem atendido. Aí esse pessoal que chega, DO DIA PRO OUTRO, já tá bem 

atendido e tem tudo na mão pra eles. E agente daqui, filho daqui da terra, custa pra... 

entendeu, pra eles atender agente. Quando eles vem de lá pra cá, chega aqui, é duma hora pra 

outra. É tudo de segunda. É rápido demais. Até a soja deles são tão rápido também, que é 

rápido, que eles colocam tudo quanto é tipo de veneno aí, é tudo quanto é coisa, é um, dois 

também pra eles colherem aí. É rápido demais também. 

 

Entrevistador: Desculpe, acabou que eu não perguntei o nome da senhora. 

 

Entrevistada: Meu nome é (suprimido). 

 

Entrevistador: E quantos anos tem que a senhora mora aqui? 

 

Entrevistada: Tenho mais de... 16 anos morando aqui. Ichi! 2003 minha documentação. Quer 

dizer que era 2001, né. Aí 2003 dei entrada da documentação pra legalizar. Eu fui primeiro 

pro Imap. E o Imap não tinha poder de legalizar as terras que é da União, né. Aí, de lá eu pedi 
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pra dá baixa do meu processo que era pra mim ir pro Incra. Aí eu fui pro Incra, pro Terra 

Legal. Aí fui dá entrada lá. Nos meus processo. 

Aí tá, aí com esse negócio, dizendo que vão, que vem gente de Brasília pra vim fazer, não sei 

o que e tal. Aí que foi que o pessoal da soja foi que vieram, não foi nem o pessoal de Brasília. 

Foi gente da soja mesmo que chegaram daí de fora, tiraram o areal fora, entraram nas terra, e 

taí olha, cheio de soja ao redor. 

Me tiraram de lá, dizendo que eu era invadidora duma tal Fazenda São Gabriel, que era 

fábrica de arroz Tia Nice aí. Aí foi que eles me tiraram dali. 

Passaram com o trator por cima. Quebraram tudo as minhas coisas, minhas plantação. Meus 

animais tudo eles levaram daí. Tiraram o meu transformador, rede de energia, tudo o que eu 

tinha aí. E tá aí, ó, agora. Eu fui pra lá pro Ministério Público Federal, fez uma denúncia, aí só 

que o Ministério Público é uma coisa que é lenta, mas eles dizendo eles que vão resolver, né. 

E até agora agente tá esperando essa decisão. 

E até agora agente não vê nada. Enquanto isso eles tão tendo poder, que o juiz dá o poder pra 

eles, dá tudo pra eles aí. Eles podem fazer de tudo. Agente não pode, mas eles podem. Né. Aí 

agente tamo aí. Eu foi tirada de lá, aí tô aqui, que aqui não é meu, aqui é do meu filho, né. Aí 

tô morando aqui, por enquanto. 

Aí até agora ainda não pode voltar pra lá pra minha área. É lá onde eu cheguei, fiz minha 

casa, cabei de criar meus filho lá. Entendeu? E aí até agora ainda não pode retornar pra lá, 

porque a justiça embarga. 

Até agora ainda não temos nenhuma decisão favorável agente. Uma vez o juiz deu uma 

decisão favorável que eu podia retornar pra minha área. Depois, já o desembargador, aí deu 

que não podia voltar pra área. Aí tá. Eu fui retirada de lá e tô aqui de novo. Aí tudo é assim, 

agente não tem... 

Aí agora eles pegaram polícia do Itaubal, polícia daí de Cutias, pra fazer a guarnição deles 

enquanto eles arrancavam cerca, marco e tudo. Aí agora eles já tão pegando o Bope, pra fazer 

a coisa pra eles aí. 

Outro dia eles vieram aqui, olha, sentaram essas placas aí, levantaram o arame, pessoal da 

soja mesmo. Aí eles pegam o Bope, aí pra ficar de coisa pra eles, pra gente não ir lá, porque 

tudo eu vou daqui eu falo, né, sempre eu digo: essa área é minha, tá tudo no meu nome. Aí 

eles pegam o Bope que é pra agente não ter poder de chegar e falar alguma coisa, porque eles 

sabem, com o Bope ninguém brinca, né. Mas aí já tão pegando o Bope pra fazer isso pra eles. 

E agente não pode dizer nada. Agente não pode falar nada. Aí eles chegaram aí, olha, 

levantaram a cerca, botaram as placas. Agente ficou só olhando. Agente não pode falar nada. 

Entendeu? Aí são assim. 

Agente é perseguido constantemente aqui com negócio de polícia, que eles pegam polícia pra 

nós sempre coisar aqui agente. 

Agente anda até com medo, né. Agente mora aqui, mas na cara e na coragem, porque não tem 

pra onde ir. Aí agente tem família, tem tudo. Agente não pode sair. Pra onde que agente vai? 

Se agente não tem pra onde ir. Nossa casa é aqui. Então eu digo: eu não vou sair daqui. Aqui 

eu tô, né. Esperando qualquer decisão e até agora nada. 

Agente espera que nossa justiça... eu digo assim, né, a nossa justiça ela tinha que agir da 

forma correta, dar direito a quem tem direito. Não é porque nós não temos título definitivo da 

área que uma pessoa que vem daí de fora, vão dando vez pra essas pessoas que tão vindo de 

fora, né. Aí fulano, a comprou um pedaço de terra, eles vê, lá eles veje que ninguém tem 

documento dessa área, né. Eles entram em tudinho a área. 

Aí eles já retiram as pessoa que tão dentro, pra eles ficarem com a área. Aí eu acho assim: que 

a nossa justiça ela tinha que agir da forma correta. Entendeu? 
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Entrevistador: E quando expulsaram a senhora de lá mostraram algum documento? Alguma 

ordem judicial? Alguma coisa? 

 

Entrevistada: Mostraram sim senhor. Vieram com uma eliminar pra mim que eu tinha que sair 

dentro de cinco dias. Se eu não saísse o juiz ia me tirar forçadamente. Aí foi que eu disse que 

eu não ia sair, porque nós morava aqui, eu não tinha pra onde ir, que a minha casa era aqui. Aí 

eu não saí. Aí eu fiquei lá. 

Aí quando nós se espantamo que não, aí de manhã cedo, aí chegou um ônibus do Bope aí, 

cheio, muita polícia e foram nós retirando de lá. Aí tiraram as minhas coisa, jogaram lá, 

trouxeram pra cá. Aí foi passando com a maquina por cima lá das minhas coisa lá. Minha 

casa, quebrando tudo. As plantação. Tudinho as nossas coisa. (inaudível)  

Nessa mesma hora eu fui procurar o Ministério Público. Na mesma hora eu fiquei em 

desespero. Aí eu fui pra lá pro Ministério Público Federal. Fiz a denúncia lá mesmo. Aí eu fui 

parar em delegacia. Aí o pessoal vieram da Politec pra fazer perícia. Aí eles botaram meio 

mundo de segurança aqui. Agente não podia atravessar desse asfalto pra aí que eles não 

deixavam. E eles andavam fortemente armado. Era muita gente, né, e todos eles tavam bem 

armados mesmo. Cada um com dois 38 na mão, né. E aí agente não podia nem olhar de 

atravessado pra nenhum deles aí, que eles tavam tudo brabo com agente. 

Dispararam tiro uma vez atrás do meu menino, que ele foi até lá arrancar um pé de macaxeira 

que era pra tomar café, né. Que eles tinham passado por cima da nossas plantação lá e meu 

filha falou: mamãe, eu vou tirar uma macaxeira lá que eles passaram tudo por cima, que era 

pra gente tomar café de manhã. Aí meu filho foi. Depois eles pegaram, vieram lá por trás e 

começaram a dar tiro no meu filho. No meu menor. 

Aí meu moleque veio caíndo de lá pra cá por cima de pau. Aí chegou aqui. Aí... Só que nesse 

dia eu não tava. Eu tava pra Macapá. E quem tava aqui era os moleque. Aí eu ainda até falei 

pra ele, disse, olha, você não vai pra lá porque os pessoal tão tudo aí. Aí disse: não eu vou 

arrancar umas macaxeira, que moleque é bicho danado, vou arrancar umas macaxeira lá que é 

nossa, eu vou arrancar pra nós toma café de manhã. Aí eu fui me embora. Aí quando eu 

cheguei só tava tendo a notícia que era pra mim ir pra delegacia, que eles tinham disparado 

tiro atrás do meu moleque, que era pra mim registrar ocorrência. Aí eu fui, cheguei lá, 

registrei tudinho lá no DPI. Não vi nada acontecer. Modo que colocaram uma pedra em cima. 

Nada foi resolvido. 

Aí tá. Aí o polícia ainda falou assim: é, você tá sabendo que não podia entrar dentro da área e 

porque que seu filho foi pra lá. Falou assim mesmo pra mim. Aí eu digo: não, eu não autorizei 

meu filho ir lá, né, eu não mandei. Ele foi porque ele já tinha falado pra mim que ele ia 

arrancar a macaxeira porque era nossa plantação, né, pra tomar café de manhã, mas ele foi. Aí 

eu não mandei. Ele foi porque ele quis, na verdade, né, porque ele disse que era nosso, que ele 

ia lá. E ele foi. Aí quando ele viu os disparos de tiro atrás dele. 

 

Entrevistador: E não acertou ele? 

 

Entrevistada: Não, não acertou porque ele correu. Foi segurança mesmo que ele mandava 

atirar, esse Celso dos Santos Carlos Júnior, ele que mandava dar tiro, mandava os segurança, 

qualquer pessoa que passasse pra aí era pra rodar na bala, que era ordem dele. Aí eu sei que aí 

meu filho não acertou nenhum tiro nele. Graças a deus. 

Aí ele veio embora pra casa, foi lá e disse: a tal... por isso ficou. Também ninguém mais 

tomou uma providencia e nem nada. E tá aí. Até hoje agente, até agora ainda tá... 

 

Entrevistador: E teve outras famílias que foram expulsas? 
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Entrevistada: Teve sim. O pessoal dali de cima. Foro todo mundo foro saído também. A dona 

Raimunda, o seu Osvaldo, que é a Mirian, né. Aí um bucado de gente foram saíndo daí mais 

pra cima. Das terra também. 

 

Entrevistador: Quantos, mais ou menos? 

 

Entrevistada: Ah, eles eram bem uns cinco. Bem uns cinco. 

 

Entrevistador: Cinco famílias? É isso? 

 

Entrevistada: Foi! Foi todo mundo expulsado dessas área aí. Todos eles foram retirados pra 

plantar soja dentro da área. Todos eles. 

 

Entrevistador: Pela mesma pessoa? 

 

Entrevistada: Todo! O mesmo que eles fizeram com o povo de lá, por último eles fizeram 

comigo aqui. Foi! Eles primeiro foram lá, com o pessoal de lá, tiraram o povo de lá, e por 

último eles vieram aqui. Aí comigo, só que a muitos anos eu já morava aqui, eles viram que 

não tinham como me tirar daqui. Aí como esse povo tavam lá. Eles tiraram esse povo de lá e 

me incluíram no meio também. Que eu tava no meio da invasão. Tanto é que não é invasão. 

Eu tava aqui, após todo esses ano, nunca vi um pé de soja, aqui dentro. Aí eles disseram que 

eu era invadidora duma tal fazenda São Gabriel, pra pode eles me tira. Que era a tal fábrica 

Tia Nice. Lá! Que primeiro foi a Tia Nice, depois foi Agrocerrado, Agronegócio, aí foi 

mudando. Que eles mudam aí de vez em quando de nome dessas fazenda. Aí entra um gerente 

e sai um. Aí entra um e sai o outro. Aí é assim que vai. Aí muda. Aí cada um fica mudando 

nome de gerencia, aí, negócio de... fazenda. 

É nome, tanto nome, que agente nem sabe. Entendeu? Eles colocam nome... Eu durante eu tá 

aqui eu nunca vi esses nome, né. Dessas fazenda. Que... Pra mim, na nossa região aqui, 

fazenda, aonde se cria gado. E aqui pra eles fazenda é a soja. Aí eles chamam de fazenda. E 

pra nós não. 

Aí eu sei que desde daí nunca mais agente teve... é... uma justiça assim que se manifestasse a 

nosso favor pra dizer: olha, vamo, vocês entra na área, que a área é de vocês. Eu tenho meus 

papel tudo comprovando terra legal, no Incra, que a área é minha. Meu nome. E tanto é que 

esse Celso dos Santos Carlos Júnior, ele fala que a área é dele, e que ele tem título definitivo. 

Eu digo: engraçado né, que as terra é da União, é federal. Então como é que ele tem título, que 

se nunca houve um título dentro dessa área. Ninguém tem título aqui. Dessa área. 

 

Entrevistador: E já apareceu esse título dele? 

 

Entrevistada: Ele diz que é documentada a área. Que a área é dele. E ele tem documento, 

título definitivo da área. Aí é isso que eu acho engraçado. Enquanto eu a anos tô na batalha e 

nunca consegui um título. 

 

Entrevistador: E o título dele é de quando? 

 

Entrevistada: Hum. Vai saber, que nem eu sei. Eu nunca vi a documentação dele. Que até 

porque só chega potó pra mim não me manifesta. Pra mim entra na minha área. Só é liminar e 

liminar. Eu nunca fui pra frente dum juiz. Pro juiz manda me chama. Pra gente conta. Falar a 

verdade pro juiz. Como é que acontece aqui. Mas nunca. 
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Aí uma vez teve uma audiência lá. Ai eles me chamaram eu fui. No fórum aqui de Macapá. Aí 

o próprio advogado não deixou eu entrar. Ele disse que era pra eu ficar quieta lá, que era pra 

deixar que ele, o que eu ia falar ele ia falar. Aí eu falei pra ele, disse: mas eu queria entrar, eu 

queria falar com o juiz. O juiz tinha que escutar um pouco agente. 

Não é porque agente não tem o documento, na verdade, mas agente é posseiros antigo daqui. 

Eles pelo menos respeitasse que agente é filho daqui da terra, né. Quando eles chegaram pra 

cá agente já existia, né. Por mais que agente não tenha documento mas agente é filho aqui da 

terra, né. 

Aí ele falou: não a senhora fique sentada aí, fique quieta, que eu vou resolver lá. Aí tá. Aí o 

juiz pediu que Pastoral da Terra, é... o Incra, e o Terra Legal se manifestasse com 

documentação pra provar que no caso a área era minha. Aí entrou de... como é que se diz... de 

recesso. Que para de funcionar, né. Aí entrou foi o Incra, não, como é, o... o Terra Legal não 

podia mais é... Terra Legal, e deixa eu ver, qual era outro órgão que não podia de novo, que 

tava em recesso... sei que era dois órgão que tava em recesso, que não podia mandar o coisa 

pro juiz. Aí eu sei que vai de cima vai de baixo, aí o Pastoral da Terra mandou, enviou, 

afirmando, eu tenho aí, até, escrito mesmo, né. Pastoral da Terra afirma, que eu sou posseira 

antiga da área, que a área é minha, entendeu? Tudo eles afirmam que a área é minha. Aí eu sei 

que faltou deles aí. E Pastoral da Terra não, se manifestou e colocou lá. Aí só que aí agente 

não vê nada até agora. 

 

Entrevistador: Ainda não saiu a decisão? 

 

Entrevistada: Não saiu decisão nenhuma. Agente aguarda. Agente pede a Deus, que uma hora, 

uma hora chegue, é... uma decisão mesmo, porque, poxa! Agente depende daqui. Agente 

precisa trabalhar pra sobreviver, né. 

Eu sou agricultora. Eu desde aí nunca mais eu pode fazer mais nada. Não tenho da onde tirar 

pra sobreviver. Minha família é grande. Eu tenho neto, tenho filho. Meus filhos andam por aí, 

olha, em casa alugada dos outro. É metade pra Macapá. Uns moram por alí, outros moram por 

aqui. É assim, que agente veve. E mesmo aqui não tem terra. Aqui é beira de rua, né. Que isso 

era coisa pra se ver que isso aqui nós tamo na rua, nós não tamo dentro de área, nós tamo na 

rua. Ocupando beira de estrada. Aí terra lá... que tem. Aqui não tem. 

 

Entrevistador: Quando foi esse episódio dessa expulsão de lá? Quando aconteceu? 

 

Entrevistada: Olha eu não... eu acho que foi dois mil..., peraí, em dois mil e dez, parece, por aí 

assim. Eu tenho os processo aqui. Eu tenho um bucado de... parece que foi... Isso daí já tá 

fazendo sabe quantos anos? Já tá fazendo uns seis ano, dentro duns seis anos já isso que 

aconteceu. E eles plantam soja. Eles podem entrar. 

Olha até isso, eles jogam veneno. Eles passavam com avião aqui por cima, né. Borrifando 

veneno aqui. Agente com criança agita. Minhas nora de bebê, né. É esse veneno sufocava 

agente, que ele é muito forte. Esse veneno que eles espalham aqui na área prejudica muito 

agente aqui. Esse veneno. Aí ele jogava veneno todinho por aqui. 

Eles passavam aqui em baixo, em cima da nossa casa com avião baixinho aí jogando veneno. 

Eles espalhavam aquele veneno que agente sufocava agente aqui. Esse veneno é muito forte 

que eles botavam. Aí o Ibama veio aqui. 

A única pessoa que embargou eles aqui mesmo foi só o Ibama. O Ibama conseguiu dar uma 

parada no veneno deles aí. Foi! O Ibama foi. O resto ninguém... 

 

Entrevistador: E eles pararam de jogar veneno? 
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Entrevistada: O Ibama proibiu, eles jogaram veneno aí, aí daí ainda forma multado ainda pelo 

Ibama, né. Aí pararam de tá com avião pra cima e pra baixo jogando veneno. Aí quando o 

Ibama vai embora, aí eles andam com máquina deles aí borrifando veneno a noite. Aquele 

monte de veneno eles jogam. Depois que o Ibama sai, né. 

Acho que eles tem alguém assim que avisa a eles, né. Quando o Ibama vem. Aí eles saem 

jogando veneno na área todinha aí. Aí depois eles continuam de novo. Porque o gerente 

mesmo da fazenda fica pra lá e pra cá. Ele vai de lá do... hum... ele vai no Santo Antônio e 

volta. Ele tem todas as informação, né. Quando vem, quando num vai, quando as pessoas 

coisa, aí é que eles começa a trabalhar na área, jogando veneno de novo. 

 

Entrevistador: Onde fica a sede da fazenda? A sede da fazenda fica aonde? 

 

Entrevistada: A fazenda deles é ali quem vai pro curicaca. Indo aqui né, vai pro curicaca, ali 

no assentamento já, perto do curicaca. A fazenda arroz Tia Nice, que era né. É lá. 

Aí eles é fazenda arroz Tia Nice, é agronegócio, é não sei o que, sei que é meio mundo de 

nome. 

É que até agora, eu digo assim, eu peço tanto à deus. Olha, eu chorei. Eu juro pra vocês que 

eu chorei. Eu chorei. E até hoje eu não vivo tranquila do fato que aconteceu com nós, comigo 

aqui. Essa grande tragédia que eles fizeram com agente. E... 

(choro) 

Não queira passar nunca o que agente passou pela mão deles. Fizeram tanta... maldade com 

agente. Tiraram eu do meu lugar. 

Tiraram nós de lá pra jogar agente pra cá. E até hoje agente não veve em paz, que agente veve 

perseguido por eles. Agente não veve em paz mais nunca. Tiraram nós de lá pra jogar pra cá e 

até hoje nunca mais agente foi pra lá. Porque agente não tem o apoio de justiça nenhuma pra 

voltar de volta pra nossas terras. Aonde agente, meus filhos praticamente nasceram e se 

criaram ali. E até agora agente não tem apoio. Ainda não teve esse apoio. 

Mas é... eu digo assim, agente entrega nas mãos de deus. Porque deus ele tarda, mas não 

falha. Isso aqui não é nosso. Nós tamo pela uma passagem nessa terra. Então agente nunca 

deve dizer assim: a porque isso aqui é meu. Não, não é nosso. Agente tão pela uma passagem 

na terra. Ele não é dono de nada aqui. Agente tamo ocupando só esse lugar até o dia que deus 

precisar da gente. Nós tamo só pela uma passagem. 

Eu queria poder viver em paz com a minha família. Trabalhar. Porque até hoje eu não sei mais 

o que é trabalhar. Eu vivo assim. Meus filhos sem ter pra onde ir. E agente nunca mais 

trabalhou. Aí eu vivo aqui nesse meu coisa aqui vendendo meus lanche, vendendo as minhas 

coisinha pra mim sobreviver com a minha família. Então desde daí não soube mais o que é 

viver em paz. Esse povo não deixa agente viver quieto. Agente veve constrangido aqui. 

Perseguido diariamente. 

 

Entrevistador: Eles fazem ameaça ainda? 

 

Entrevistada: Faz sim. Que eles trazem polícia aqui na porta da nossa casa. Taí ele sabe, não é 

verdade? Ele moram lá no... todo mundo sabe que agente passa aqui. Agente veve aqui na 

cara e na coragem. E eu moro aqui todos esses anos agente nunca... Poxa! Foi só esse pessoal 

vim pra cá agente viveu esses anos perseguido, que agente nunca mais viveu em paz, nunca 

mais agente viveu em paz. Agente veve toda vez perseguido por esse povo. 

Mas eu coloco na mão de deus. Eu oro, eu entrego, eu apresento pra deus, eu digo: senhor, eu 

queria tanto deus voltar de volta pra minhas terra, meu lugar, viver sossegada, trabalhar em 

paz com a minha família. Tá. Eu peço pra deus. Então é uma coisa assim, sei lá, quando não é 
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uma coisa é outra. E aquela perseguição. Agente não veve mais em paz. Ele que é sabedor. O 

pessoal que mora aqui por perto sabe disso, que agente é constantemente perseguido. 

Agente não tem emprego. Agente não tem emprego fixo pra trabalhar. O nosso emprego 

tiraram da gente, né. Que agente trabalhava pra sobreviver tiraram, né. E agente veve assim. É 

isso aí. É desse jeito. É verdade. 

Muita das vezes agente vê assim, ah mas eles tão ali naquele lugar. Aí tem gente que diz 

assim: ah vocês veve uma vida boa né. Tão numa casa dessa. Poxa. Quanto sofrido foi pra 

gente adquirir. Pra conseguir. Sabe. Povo que luta pra sobreviver. Pra gente viver uma vida 

em paz. Uma vida melhor. Mas até agora agente ainda não teve ainda... as vezes assim as 

pessoas olham, vejam, pensam que agente veve uma vida boa. Uma vida tranquila. Não tem. 

Não tem uma vida em paz. Agente é constantemente perseguida por esse povo. 

Principalmente esse Celso Carlos, que é ele que é o manda chuva de tudo isso aí, junto com 

Gilberto Laurindo. São eles. Essa família Laurinda todinha. Essa família todinha, que vem aí 

do Paraná, do Mato Grosso do Sul, que nem daqui eles são. 

Eu acho engraçado, como é que dão direito pra um pessoal desses que nem daqui é, né, e 

agente que é filho daqui da terra isso que a justiça não vê. Porque agente é filho daqui da 

terra, né. Então, eu acho que quem deveria ter direito é agente que é filho da terra, né, e não os 

outro que vem de fora. Eles tiram nosso direito pra dá pros outro, na verdade. 

 

Entrevistador: E a senhora já teve a oportunidade de falar com eles? 

 

Entrevistada: Nunca. Nunca. Eles só venham assim, com polícia aqui. Quando eles vem é só 

com polícia. É juiz até do Tartarugalzinho. Uma vez eles trouxeram um juiz do 

Tartarugalzinho aqui. É assim. Nós não temos prioridade. 

Aí o juiz ainda foi lá. Eu pedi: excelência, o doutor Everaldo. Aí eu disse: vamo lá doutor. 

Você vê o que eles fizeram. Tacaram fogo no restante. Derrubaram a minha casa. Largaram 

fogo nas minhas coisa. Bora lá. Aí eu levei o juiz lá, eles tavam junto com o juiz. Foi eles que 

trouxeram o juiz aqui. 

Aí o juiz perguntou pra mim que era pra mim apresentar um talão de luz antigo, que era pra 

mim apresentar uma árvore antiga, um poço antigo. Eu digo: como é que eu vou apresentar 

uma árvore antiga se eles destruíram tudo aqui. Como é que eu vou apresentar. Aqui não se 

tem mais nada. Depois da derrubada da casa eles tacaram fogo em tudo. É. Aí nunca mais, eu 

digo assim, como é que agente vai apresentar isso aí antigo se eles derrubam tudo, não tem 

mais nada, né. Como é que agente vai apresentar essas coisa antiga. 

Aí o juiz foi lá e disse assim pra mim: dona (nome suprimido) o que falta pra senhora ficar 

desse lado aqui. Ele falou pra mim. Doutor Everaldo. O que é que falta pra senhora... vocês 

estão de briga seu Gilberto. E mais o advogado dele, que é o Anais. Aí ele: vocês tão de briga 

dona (nome suprimido) desse lado aqui. Que era esse lado aqui. Ele olhou, ele disse que não. 

Que ele não tinha briga nenhuma desse lado aqui. Que eu ainda tinha mais quinhentos metros 

pra lá pra dentro ainda. Ele falou. Aí o juiz disse assim: porque a senhora não faz uma casa 

que preste aqui pra senhora. Aí eu falei: excelência, o problema é que desse lado aqui não é 

meu. Aonde era minha casa era ali. Aquela minha casinha velha que derrubaram era meu. 

Aqui não é meu. Aqui é do meu filho. Não é meu. Eu tô aqui emprestado. É isso. Pode fazer 

uma casa que preste pra senhora desse lado aqui. Aí eu falei pra ele que não. Que a casa aqui 

não era minha, que era do meu filho, que lá era meu. Aí foi que eu disse assim: eu vou fazer 

casa numa terra dos outros. Vou fazer onde é meu. 

Aí foi que ele pegou, aí perguntou: vocês tão de briga. Não, não, não. Aí o advogado dele, 

pulou logo, disse: não, não, não, não. E até agora já tô sabendo que eles já tão de briga desse 

lado aqui também. Entendeu? Desse lado aqui também. 
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Entrevistador: Seu filho não conseguiu regularizar aqui ainda não? 

 

Entrevistada: Aqui. Tá tudo o nome dele lá, pra, já pra... só tá faltando eles vir fazer a vistoria 

desse lado aqui. Porque foi dado entrada, né, na documentação. Na época quando eles 

queriam tomar aqui, de novo, a mesma coisa. Eles bem ali, eles compraram um pedaço de 

terra aqui, que era do seu Arestilde, que a dona Dulce vendeu pra eles alí em cima. Bem aí 

onde tem o plantio de soja alí. Aí vendeu pra eles aí. Aí eles compraram. Aí eles já queriam 

tomar posse disso aqui tudinho. Tomar da gente isso aqui tudo. Tudinho de novo 

E até agora agente fica... sei lá meu Deus. Só Deus mesmo na causa desse povo. Que agente 

não tem. Não dá sossego. Agente não tem assim um apoio. Eu queria tanto que agente tivesse 

um apoio da própria justiça nossa. Né. Que ela fosse agisse da forma correta. Como deveria 

ser. 

Tipo assim, porque agente é morador. O que eu questiono mais, porque agente é filho aqui da 

terra. Por mais que agente não tenha documento, mas agente é posseiro daqui. É filho daqui 

da terra. 

Então, eu tenho processo no Terra Legal, no Incra, mas nunca eu... até agora eu não vi nada. 

Aí eles dizem que tão esperando lá só a decisão do Ministério Público chegar. Que isso que o 

Ministério Público que isso que eles vão aceitar. E até agora... eles já foram lá pegar o laudo 

da vistoria que o pessoal mandaram. Vir fazer a vistoria aqui na área, tudo. Aí foi outro dia lá 

o delegado da Polícia Federal, foram lá pegar a documentação, levaram pro Ministério 

Público, mas agente aguarda, agente espera. 

Aí a doutora falou que não era pra gente entrar em é... Assim, porque tá acontecendo muito 

negócio de caso de morte, esse negócio de terra, essas coisa, né. Aí ela disse: olha, vocês não 

vão se jogar nem a tiro nem bala. Vocês esperam, né, que uma hora a justiça vai resolver isso 

aí. A justiça é uma coisa que ela é lenta, mas ela age. Ministério Público Federal tá colhendo 

as informações, tá trabalhando em cima disso. Agente vai, uma hora vai ser resolvido. Ela 

falou pra nós: uma hora vai ser resolvido. O que agente quer é cada qual de volta com as suas 

terra. A documentação, ela falou, né. A documentação, cada qual de volta pras suas terras. E 

aí agente vai entrar com pedido de indenização por danos morais do que eles fizeram com 

vocês. Foi isso que eles falaram pra mim. Aí até agora agente espera. 

 

Entrevistador: Materiais também? 

 

Entrevistada: É. Destruíram largaram fogo em tudo aí. Que nada. Passaram por cima com 

trator. A máquina deles mesmo. Eles passam por cima. Eles põem aqueles cabo de aço, né, 

naquelas maquina de arar, aquelas verde, né, e passam por cima. É rapidinho que derrubam 

tudo. Até eu, eles quase que passam por cima de mim. No dia aí, e mandaram eu sair, eu disse 

que eu não ia sair da minha casa. 

Aí quando o juiz me deu é, pra mim voltar de volta pra minha área, aí eu fui lá, tentei fazer lá. 

Aí eles falaram pro policial do Itaubal, policial do Itaubal disseram: dona (nome suprimido) o 

que a senhora vai fica fazendo aqui. Eu digo: eu vou faze porque eu tenho direito de voltar pra 

cá de novo. Porque o juiz me deu pra mim voltar. Me entregaram a minha área. Me 

reempossaram de volta na minha área. Aí foi que ele... 

(intervenção de terceiros) 

Até o transformador eles levaram. Tudinho. Até as minhas galinha que tavam lá que eu 

criava. Aí eles botaram dentro do carro. Disque eles disseram pra minha nora que eles iam 

levar que era pra engorda. Disque as minhas galinhas tavam tudo magra. Que eles iam levar 

pra engorda meus bicho. Botaram no carro e levaram. 

 

Entrevistador: Nunca mais te devolveram? 
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Entrevistada: Nunca mais. Nadinha. Eu tenho até meu empréstimo que eu fiz no Banco do 

Amazonas pra isso. Que era pra mim criar, faze o que eu queria com o dinheiro na época. Que 

o banco dá pra gente trabalhar, no caso. Aí eu peguei, comprei galinha. Aí eu coloquei pra 

mim criar. Eles disseram que eles iam levar disque pra engorda. Desde aí essas engorda nunca 

mais agente viu. Levaram todinho meus bicho daí. 

 

Entrevistador: E a senhora ficou com a dívida do banco? 

 

Entrevistada: Aí ficou com a dívida, taí, até hoje. Taí a dívida pra mim pagar. Foi até do 

Banco do Amazonas. Até hoje nunca mais... é assim, agente nunca... 

Às vezes eu choro, eu e o moleque fica agente fica pensando: e diz é mamãe... aí eu digo 

moleque...  

Olha eu te juro pelo Deus que tá no céu. Eu fico, tem horas que eu olho pra alí, agente se 

alembra, agente fica... eu choro. Eu me ajoelho, eu peço pra deus, sabe? Tanto, sei lá, que é 

um lugar que eu gosto demais dalí. É um modo assim que tiraram, sei lá, modo um pedaço de 

mim, que eu saí de lá modo que arrancaram um pedaço de mim, sabe? 

Eu fico pensando dia e noite, dia e noite. Eu penso, eu não tenho mais, é tipo assim, que eu 

não tenho mais, assim, nunca mais eu teve alegria, nunca mais eu teve alegria. Desde quando 

eles fizeram isso comigo eu nunca mais eu consegui viver mais, assim, um momento de 

alegria. Nunca. Nunca mais. 

Ao modo que eles tiraram todo o meu animo, toda a minha alegria, toda a minha vontade que 

eu tinha de trabalhar junto com a minha família, meus filhos, entendeu? Tiraram tudo, 

acabaram com tudo. Sabe? Não teve mais essa... 

Aí eu só vivo... pensando... tem vezes que eu passo até mal, aí problema de pressão. Aí tem 

horas que agente fica, eu penso muitas coisas, sei lá, muitas coisas mesmo. Tanta coisa que 

agente passa, tribulação na vida da gente que só Deus mesmo que pode resolver nossos 

problema. 

Mas eu espero em Deus, né, porque, eu digo assim: já que não há a justiça aqui da terra, mas 

há a justiça de Deus. Ela tarda mais não falha. E eu coloco tudo na mão de Deus, porque 

Deus, a mão de Deus pesa, né. A mão de Deus pesa. Eles não são dono do mundo. É como eu 

digo: eles não são dono do mundo. Quando eles chegaram pra cá agente já existia, eles sabem 

muito bem disso. Agente já estava aqui. Isso que eles usaram de má fé com agente. Eles 

armaram toda essa estratégica aí e usaram de má fé com agente... (inaudível) 

Já que não tinha uma solução, eles tentaram... tipo assim, porque eles tavam de olho aí, 

porque eles sabiam que essa área aí não tinha dono. Essas terra aqui. E aí agente já morava a 

muito tempo. Eles compra um pedacinho de quinhentas hectares, é não sei quantos metros aí, 

ele sai cortando pedacinho dum, pedacinho de outro vão entrando em tudo. É assim que 

acontece. 

Aí quando agente se espanta que não eles tem uma pessoa que eu acho que deve, eu acho rolar 

dinheiro pra eles também, né, lá, que aí eles dão todas as informação pra eles aí. Eles sabem 

de tudo. Tudo mesmo. 

(intervenção do entrevistador para encerrar e agradecer a entrevista) 

Olhe, não querendo cortar sua conversa, mas quando eles começaram jogar veneno bem aqui 

nessa quadra aqui ó. Agente tinha vivero de peixe aqui atrás. Que é na época o pessoal da CR 

Almeida, que fizeram o asfalto aqui do abacate, ela tirava areia aqui dentro pra fazer o asfalto 

lá. Aí ficou os tanque, os buraco, né, ficou esses buraco aí. Agente pegou botou pra fazer 

viveiro, na verdade. Aí tá, gente criava peixe. Essa água que desce daí, que cai aqui, 

contaminou, matou todos os peixes. Matou. Eu amostro pra vocês que matou todinho os 

peixe. E hoje em dia não tem um peixe lá dentro. Nenhum sobrevivente. 
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Aí dessa questão desse veneno aí agente tinha até medo de tomar água. Porque essa água ela 

escorre, né. Agente tinha poço aqui, tem poço na verdade, né. Agente ia buscar dali água. De 

lá do curicaca pra trazer pra gente tomar aqui. Que agente tinha medo de repente morrer ou 

sofrer com algum câncer, alguma coisa, devido a esses veneno que eles colocam aí. 

Aí eles passam aqui com aqueles carro pipa cheio de veneno. Aqueles tanque, carro tanque, 

né. Uma porrada de veneno. Aí eles jogam tudinho na área aí. Aquele veneno tão forte, forte. 

Olha, outra noite, eu vou falar bem aqui pra vocês. Por Deus que tá no céu. Eu tava dormindo, 

mas eu tava acordada. Tipo dormindo e acordada. Eu sonhava que eles vinham num carro 

jogar veneno aqui. Aí diz que era pra matar nós tudinho aqui. Aí o carro dele ficava pra lí 

escondido a noite. Porque agente apaga todas as luzes, né. Aí fica no escuro. Aí eu sonhei, eu 

praticamente eu tava vendo isso. Eu sonhando acordada isso daí. E eu me alevantei assustada, 

meu coração chega a fica tuc, tuc, tuc. Aí eu me alevantei. Eu peguei aquela agonia. Aí aquele 

cheiro daquele veneno, né. Aí eu digo: meu deus, será que isso é verdade, é uma revelação 

que deus tá dando pra mim de alguma coisa? Aí eu me alevantei. Me alevantei. Aí eu vim 

aqui, eu olhei, realmente eles tavam jogando veneno aqui. A noite bem aqui. E esse veneno 

tava forte, forte, forte, forte. Chega tava só sufocando aqui agente. Aí tenho medo assim por 

causa das crianças, porque eu tenho meus netos. Agora não tão tudo, mas eu tenho meus neto 

tudo. Tenho nove neto. Tudo são pequeno. Criança de dois ano, um ano, é assim. Aí eu tenho 

medo. Aí quando foi a noite, aí eu fui olhar, realmente eles tavam mesmo jogando veneno. 

Olha foi uma revelação que Deus deu pra mim naquele momento. Que era pra mim olhar. 

Aí eu digo: gente, olha, eu tava dormindo, mesmo dormindo, sonhando e acordada. Aquilo 

me disse te alevanta e vai ver que eles tão jogando veneno aí. E eles tavam bem aqui jogando 

veneno. E era verdade mesmo. Foi que Deus revelou pra mim, acho que naquele momento, 

né. 

Aí o Ibama passou aqui, eu chamei eles aqui, falei pra eles. Eles disseram, ainda tão aqui... Aí 

quando eles enxergam o Ibama passar aqui, que o Ibama passa toda hora, as vezes. Aí eles 

pulalam com o veneno deles e foram embora. Esconde o veneno. Foi. Quando o Ibama tá aqui 

eles não fazem isso. Eles não fazem. Eles deixam o Ibama sair pra eles fazerem.. ele autoriza 

o pessoal dele faze. Todos eles. 

Aí o Ibama diz que se pegar ele jogando veneno aí vai prende ele, não sei o que, tudinho eles 

aí. Aí o Ibama vai as vezes multa eles. Mas não... quer dizer nada que eles dizem que essa 

multa que eles dão neles... tem muito dinheiro. 

 

M. S. S. S. (2018). 
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ANEXO I: Documento final do I Chamado Internacional dos Povos Indígenas do 

Amapá e Norte do Pará 
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ANEXO II: Carta Socioambiental Do Amapá 
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