
 

ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA VERSUS MODELO 
DESENVOLVIMENTISTA DO GOVERNO FEDERAL AO LONGO DA 

BR-163 - CUIABÁ-SANTARÉM:  
CONFLITOS E DESAFIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 

José Boeing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte 
2015 



 

 

José Boeing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARTICIPAÇÃO  COMUNITÁRIA  VERSUS MODELO  

DESENVOLVIMENTISTA  DO GOVERNO FEDERAL  AO LONGO  DA 

BR-163 CUIABÁ-SANTARÉM:   
CONFLITOS E DESAFIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Direito da Escola Superior Dom Helder Câmara, como requisito 
parcial para obtenção do título de Mestre em Direito. 
 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Maraluce Maria Custódio 

 
 
 
 
 

Belo Horizonte 
Escola Superior Dom Helder Câmara 

2015 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOEING, José. 
 

B681p 
            A participação comunitária versus modelo 

desenvolvimentista do governo federal ao longo da BR-
163 Cuiabá-Santarém: conflitos... / José Boeing. – Belo 
Horizonte, 2015. 164 f. 

 
Dissertação (Mestrado) – Escola Superior Dom Helder 

Câmara.  
Orientadora: Prof.ª Drª. Maraluce Maria Custódio. 
 
Referências: f. 134 – 153 
 
1. Amazônia. 2. Desenvolvimento socioambiental. 3, 

Conflitos. I. Custódio, Maraluce Maria. II. Título. 
 

330.1(043.3) 
Bibliotecário responsável: Anderson Roberto de Rezende CRB6 - 3094  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Escola Superior Dom Helder Câmara 
Programa de Pós-Graduação em Direito 

 
 
 
 
 
 
 

Dissertação intitulada “Participação comunitária versus modelo desenvolvimentista do 
governo federal ao longo da BR-163 Cuiabá-Santarém: conflitos e desafios para 
implementação do desenvolvimento socioambiental”, de autoria do mestrando José Boeing, 
aprovada pela banca examinadora constituída pelos seguintes professores: 
 
 
 

________________________________________________________ 
Orientador: Prof.ª Dr.ª Maraluce Maria Custódio 

 
 

________________________________________________________ 
Professor-membro: Prof. Dr. André de Paiva Toledo 

 
 

________________________________________________________ 
Professor convidado: Prof. Dr. Edson Damas da Silveira 

 
 
 
                __________________________________________________________ 
      Professor suplente: Prof. Dr. João Batista Moreira Pinto 
 
 
Nota: _________ 
 
 
 

 
 
 

Belo Horizonte, _______ de __________________ de _________. 
 

 

 

 



 

 “Onde o coração é sem medo e a cabeça erguida,  
onde o conhecimento é livre, 

onde a palavra não tem sido quebrada em fragmentos  
por muros domésticos, 

onde as palavras resultam das profundezas da verdade,  
onde incansáveis esforços estendem seus braços para a perfeição, 

onde o límpido jorro da razão não tenha perdido  
seu rumo nos desérticos e tediosos areais de costumes mortos, 

onde a mente é conduzida adiante por ti num pensamento  
e ação sempre mais amplos, 

naquele céu de liberdade, meu Pai, faça-nos totalmente despertos.” 
 

Uma prece em homenagem à Irmã Dorothy Stang 
Adaptada por Martin Sheen 

 
 



 

AGRADECIMENTOS 
 
 
 
A Deus, pela oportunidade ímpar e pelo privilégio que me foi dado de compartilhar tamanha 
experiência e por permitir-me que, ao frequentar este curso, pudesse perceber e atentar para a 
relevância de temas ambientais, tais como o desenvolvido nesta dissertação. 
 
De modo especial, a meus pais, Alberto Boeing e Ema Willemann Boeing (in memoriam), por 
terem me ensinado os valores cristãos e humanos de ser firme na fé e praticante do amor de 
justiça. E também por me ensinarem a valorizar a família e agradecer aos antepassados. Por 
isso, “Quando não souberes para onde ir, olha para trás e saiba pelo menos de onde vens” 
(provérbio africano). 
 
Ao meu irmão, Vendelino Boeing (in memoriam), que nos precedeu no céu e irmão na luta 
pela terra e unido em família. “O mundo é mágico. As pessoas não morrem, ficam 
encantadas” (João Guimarães Rosa). 
 
A todos os meus irmãos, cunhados e sobrinhos, no carinho e na alegria de ser família, 
continuadores da vida que recebemos de nosso Pai Alberto e Mãe Ema. 
 
Aos meus confrades da Congregação dos Missionários do Verbo Divino na Amazônia, com 
os quais, nestes 25 anos, partilhamos a missão com as comunidades tradicionais da Amazônia. 
“As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos 
pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as 
angústias dos discípulos de Cristo” (Gaudium et Spes, n. 1).  
 
Aos amigos e amigas missionários leigos de Igreja viva e servidora do Evangelho na mãe-
terra da Amazônia. Das comunidades de fé de Santarém, Arapiuns, Santarenzinho, Eixo Forte, 
São Raimundo e Santo Antônio do Laguinho, Oriximiná, Alenquer, Oiapoque e Altamira. E 
aos missionários das rodovias Transamazônica e Santarém-Cuiabá, comunidades de Placas, 
Rurópolis e Trairão, que foram colaboradores na minha pesquisa por responderem aos 
questionários. Os meus agradecimentos a todos. 
 
Ao reitor da Escola Superior Dom Helder Câmara, padre Paulo Umberto Stumpf, pró-reitor 
Sebastián Kiwonghi Bizawu, e o coordenador do curso de Mestrado, José Adércio Leite 
Sampaio, por oferecerem este Curso de Mestrado em Direito Ambiental, tão importante no 
meu trabalho na Amazônia 
 
À orientadora e professora doutora Maraluce Maria Custódio, por não poupar esforços, 
oferecendo seus conhecimentos e o tempo para me orientar no caminho da escrita e, assim, 
não me perder nos argumentos e fundamentos sobre o estudo dos agricultores migrantes das 
rodovias Transamazônica e Santarém-Cuiabá.  
 
Às amigas Isabel Cristina e Ana Valéria, com quem compartilhamos amizade e trabalho 
nestes dois anos na Secretaria do Mestrado como bolsista. Meus agradecimentos. 
 
Enfim, a todos os que acreditam em “um novo Céu e uma nova Terra” (Is 61,1) na Amazônia, 
pois “não basta que seja pura e justa a nossa luta, é preciso que a pureza e a justiça estejam 
dentro de nós” (Agostinho Neto). 



 

BR-163 – Santarém-Cuiabá 
 

Na Amazônia brasileira 
Existe uma rodovia 
Na qual nós convivemos 
No nosso dia a dia 
Nela os caminhoneiros 
Padecem o tráfego inteiro 
Angústia e agonia. 

 
Não existe outra estrada 
Para o tráfego desviar 
Por isso então se segue 
Na Santarém-Cuiabá 
Se for fraco até chora 
Chegando a pensar tem hora 
Que nunca mais vai voltar. 

 
É uma grande injustiça 
Peço desculpa eu falar 
Pois quem passa nessa estrada 
Era para muito ganhar 
Acho muito sem razão 
Aqui nessa região 
Se pagar IPVA. 

 
O pobre caminhoneiro 
Vendo a carga estragar 
Em atoleiro muito grande 
Seu carro não vai passar 
Devendo o caminhão 
Seus filhos com precisão 
Sorrindo pra não chorar. 

 
Agora vamos falar 
Do pobre do gaioleiro 
O gado com sede e fome 
E o carro no atoleiro 
Cavando barro com as mãos 
Muito triste a pensar 
Se eu findar esta viagem 
Nunca mais irei voltar. 

 
Há trinta anos eu vivo 
Nessa região também 
Não existe mais estrada 
De Rurópolis a Santarém 
O destino nos obriga 
Viver aqui na fadiga 
Só pra não morrer também. 



 

Os nossos governantes 
Sei que não têm coração 
Pois sabem do sofrimento 
Com todo poder na mão 
Fala até em asfaltar 
Somente para ganhar 
Uma nova eleição. 

 

José Monteiro da Silva  
Agricultor-poeta 
 
(Nasceu em Itamarandiba-MG,  
viveu em Iretama-PR, 
mora em Rurópolis-PA) 

 
 



 

RESUMO 

 

Este estudo analisa a realidade da Amazônia, com base na participação comunitária versus 
modelo desenvolvimentista no contexto da rodovia BR-163 - Cuiabá-Santarém, no Oeste do 
Pará. A colonização na Amazônia vem desde a Coroa portuguesa, no século XVII, com os 
aldeamentos e depois com o ciclo da borracha, em meados do século XIX, exportando o látex 
para Europa. Esse modelo colonialista se impôs com sua força política e econômica, negando 
a cultura dos povos indígenas. Houve resistência das populações amazônicas, pois 
defenderam sempre sua cultura e costumes de respeito à natureza com vida comunitária. O 
governo militar, a partir da década de 1970, iniciou outro ciclo de colonização, com o Plano 
de Integração Nacional (PIN) e os Planos Nacionais de Desenvolvimento, com abertura das 
rodovias BR-163 - Cuiabá-Santarém e BR-230 - Transamazônica. O governo levou os 
agricultores do Nordeste e Sul do Brasil a ocuparem as terras ao longo dessas rodovias. 
Também atraiu com incentivos fiscais, por meio da Sudam, muitas empresas agropecuárias e 
mineradoras. Houve conflitos, como consta da pesquisa para este trabalho, realizada nos 
municípios de Placas, Rurópolis e Trairão. No final da década de 1980, os agricultores, 
sentindo-se abandonados, organizaram-se por meio do trabalho de base da Igreja Católica. A 
partir da Eco 92, os movimentos sociais começaram a discutir o desenvolvimento sustentável. 
Nesse contexto, há uma prática, por parte dos grandes proprietários, de desmatamento, 
grilagem de terras públicas, violência e assassinatos no campo. Todos os setores da sociedade 
querem o asfaltamento da BR-163, mas os produtores de soja querem o asfalto para 
exportarem a soja do Mato Grosso via Porto da Cargill, em Santarém. Os movimentos sociais 
querem a segurança em suas terras e o apoio do governo federal. Por isso, em 2005, criou-se o 
Plano da BR-163 Sustentável. É preciso resgatar os princípios tanto do Direito Ambiental 
quanto da dignidade da pessoa humana, da participação comunitária, do sujeito ético e 
político, com base em Lévinas, e na responsabilidade ético-ecológica, segundo Hans Jonas. 
Diante disso, o desafio da região é realizar uma política de planejamento com alternativas e 
soluções viáveis de agroecologia, Casa Familiar Rural, economia solidária, prática de justiça 
restaurativa, mediação de conflitos e criação do Fórum Permanente do Desenvolvimento 
Socioambiental Regional. 
 

Palavras-Chave: Amazônia. Colonização. Conflitos. Participação comunitária. Princípios. 
Desenvolvimento socioambiental. 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 
 
This research analyzes the situation of the Amazon from the point of view of communitarian 
participation against the development model in the context of the BR-163 Road – Cuiabá- 
Santarém - in the West of the State of Pará. The colonization in the Amazon comes from the 
Portugal’s Monarchy ruling in the XVII century with the “aldeamentos” (Settlement of mixed 
indigenous groups) and after, with the rubber cycle at the middle of the XIX century, with the 
exportation of latex to the Europe. This colonialist model imposed itself with its political and 
economic power, denying the culture of the indigenous peoples. There were resistance from 
some population of the Amazon, who defended its culture and customs of respect to the 
nature and the communitarian life. The military government since 1970 started a new cycle of 
colonization with the National Integration Plan (Plano Nacional de Integração - PIN) and the 
Nationals Plans of Development, with the building of the BR 163 Road, Cuiabá – Santarém – 
and the BR-230 Road, Trans Amazonian. The government brought agriculturists from the 
Norwest and from the South of Brazil to occupy the land along those roads and attracted 
many companies of farming and mining with tax incentives, through the SUDAM. There 
were conflicts, as we can see in the research made for that work in the municipalities of 
Placas, Rurópolis and Trairão. The agriculturists felt abandoned e organized themselves int 
the end of the decade of 80 through the activities of basis in the Catholic Church. Since the 
Eco 92, the Social Movements started to discuss the Sustainable Development. In that 
context, there are the practice of the great proprietaries of deforestation, illegal occupation of 
public land, violence and murdering. All the sectors of the society want the paving of the BR-
163, but the soya producers want the paving to export the soya from Mato Grosso through 
Porto da Cargil, in Santarém. The Social Movements wants security in theirs land and support 
from the Federal Government. For that, reason in 2005 the Plan of BR163 Sustainable was 
created. It is necessary to rescue the principles of the environmental law and the dignity of 
human person, the communitarian participation, the ethic and political subject according to 
the thought of Lévinas and of the ethical and ecological responsibility according to Hans 
Jonas. As a result, the challenge of the region is to implement politics of planning with 
practicable alternatives and solutions of Agroecology, Rural Familiar House, and Solidary 
Economy, practice of restorative justice, conflict mediation and creation of a Permanent 
Forum of Social and Regional Development. 

 
Keywords: Amazon. Colonization. Conflict. Communitarian participation. Principles. Social 
environmental development. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

O estudo sobre a participação comunitária versus o modelo desenvolvimentista do 

governo ao longo da rodovia BR-163, Cuiabá-Santarém, no Oeste do Pará, é relevante para as 

populações tradicionais e os agricultores migrantes. As riquezas da biodiversidade e a 

diversidade cultural são elementos fundamentais de estudo para compreender os conflitos de 

interesses por causa do modelo colonialista. Para compreender este modelo se fará um breve 

histórico do colonialismo que vem desde a Coroa portuguesa com os aldeamentos e 

escravização dos povos indígenas e depois no império com o ciclo da borracha. Mas a análise 

principal se fará com o modelo desenvolvimentista do governo militar e os impactos de suas 

políticas para a população e o meio ambiente no Oeste do Pará. Esse estudo apresenta dados 

concretos de violação dos direitos humanos, com o quadro de violência, assassinatos no 

campo, grilagem de terra, desmatamento, mineradoras, hidrelétricas, pecuária e agronegócio 

da soja, demostrando que existem diferentes projetos de desenvolvimento no contexto da 

Amazônia.  

O trabalho se propõe, com a análise dos planos de desenvolvimento econômico do 

governo militar a partir de 1966 com a implantação do projeto de colonização na Amazônia, 

compreendendo essa realidade de contrastes entre riquezas naturais que são exploradas, o 

abandono que se encontram os agricultores migrantes e o papel do Estado que deve garantir a 

participação da sociedade civil organizada. O modelo de desenvolvimentista do governo 

federal na Amazônia trouxe consequências ambientais com a abertura das rodovias BR-163 e 

BR-230 e sociais com e chegada dos agricultores migrantes do nordeste e sul do país pelo fato 

do governo não garantir as condições básicas para os assentamentos, deixando o povo 

abandonado em seus lotes de terra. Por outro lado, houve incentivos fiscais aos grandes 

projetos agropecuários e mineradoras. 

 Esses impactos se relacionam ao que vem acontecendo desde o início da colonização 

com migrações desordenadas, grilagem, ocupação irregular de terras públicas, concentração 

fundiária, desmatamento e exploração não-sustentável dos recursos naturais, aumento dos 

conflitos e violência no campo e agravamento das condições dos agricultores nas questões de 

acesso à educação e à saúde pública. A rodovia BR-163 – Cuiabá-Santarém atravessa uma das 

regiões mais importantes da Amazônia do ponto de vista do potencial econômico, diversidade 

biológica, riquezas naturais e diversidade étnica e cultural. Mas o estado precário das rodovias 

na região tem sido um grave obstáculo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de 
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vida de sua população. A percepção das vantagens para os grandes proprietários é escoar a 

crescente produção agrícola da soja do Norte de Mato Grosso pela rodovia até o porto de 

Santarém. A pavimentação da BR-163 é também defendida pelos movimentos sociais na 

expectativa de que a obra dinamize a economia local dos Municípios com graves problemas 

sociais, escassez de emprego, serviços sociais precários e infraestrutura incipiente. Não 

obstante seus potenciais sociais e econômicos, a pavimentação da rodovia, na ausência de um 

plano, poderia acelerar os impactos sociais e ambientais indesejáveis ao longo da BR-163. 

 Diante disso, surge a pergunta: O projeto de desenvolvimento na Amazônia 

efetivamente conduziu ao um desenvolvimento econômico com inserção social? Não. Hoje a 

sociedade se organiza para efetivar mais que o desenvolvimento econômico, um 

desenvolvimento sustentável, recuperando a cultura do convívio coletivo dos povos da 

floresta que clama por políticas públicas no resgate da dignidade da pessoa humana.   

Assim, este trabalho tem os seguintes objetivos gerais: a) analisar os impactos e 

conflitos socioambientais da colonização com o modelo desenvolvimentista do governo 

federal na Amazônia, principalmente no Oeste do Pará, a partir do PIN (Programa de 

Integração Nacional), dos planos nacionais de desenvolvimento (PND), com a migração dos 

agricultores e a criação da SUDAM, com incentivos fiscais para empresas agropecuárias para 

investir na região; b) compreender as desigualdades sociais, a fim de buscar soluções viáveis, 

garantindo os direitos humanos com qualidade de vida digna para todos.  

Já como objetivos específicos: a) identificar, com base no questionário aplicado aos 

cinco grupos de atores da sociedade, conforme o anexo 1, e os gráficos que respondem aos 

questionários sobre a realidade socioambiental no Oeste do Pará; b) analisar as causas dos 

conflitos e os interesses políticos e econômicos desses grupos que responderam ao 

questionário com base no socioambientalismo; c) aprofundar os princípios do Direito 

Ambiental e desenvolvimento socioambiental, comparando a realidade ao comportamento dos 

cidadãos na participação comunitária na implantação das políticas públicas na BR-163; d) 

apresentar possíveis soluções para o modelo de desenvolvimento socioambiental regional, 

com a participação de todos os atores sociais e o Estado. 

É possível buscar caminhos novos em que se destaca a viabilização de um novo 

modelo de desenvolvimento socioambiental na região oeste do Pará com a atuação 

permanente do Estado como articulador das políticas públicas. Esse plano deve ser baseado na 

inclusão social, na redução das desigualdades socioeconômicas, no respeito a diversidade, na 

viabilização de atividades econômicas dinâmicas na geração de renda, na garantia da 

educação, da saúde, do acesso à justiça e no uso sustentável dos recursos naturais, com a 
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valorização da biodiversidade e a manutenção do equilíbrio ecológico para as presentes e 

futuras gerações.  

A metodologia utilizada foi o estudo sobre o conhecimento histórico da realidade 

socioambiental ao longo da BR-163, no Oeste do Pará, principalmente no trecho de 380 km, 

de Santarém a Trairão. A pesquisa com aplicação do questionário, conforme consta as 

perguntas no apêndice 1, foi realizada nos municípios de Rurópolis, Placas e Trairão, dividido 

em cinco grupos sociais atuantes nesses municípios: grupo 1 - organizações comunitárias dos 

agricultores; grupo 2 – técnicos dos órgãos públicos; grupo 3 - agropecuaristas e produtores 

de soja; grupo 4 - entidades de assessorias (ONG); e grupo 5 - líderes das Igrejas. Todos 

receberam as mesmas perguntas, conforme os gráficos (2, 3, 4) no segundo e os gráficos (5 

e¨6) quarto capítulo. Esse trabalho consiste em analisar os conflitos e desafios do projeto de 

colonização do governo militar a partir de 1966, com a abertura das rodovias BR-163 e BR-

230, confrontado com o modelo do desenvolvimento socioambiental desde as populações 

tradicionais e os agricultores migrantes. Também será apresentado o ciclo da migração dos 

agricultores ao longo da BR-163 (GRÁF. 1). Para isso o marco teórico será aprofundo com os 

princípios do Direito Ambiental que servirão de base para pensar um modelo de 

desenvolvimento socioambiental. 

O segundo capítulo, será apresentada a realidade nos contextos socioeconômico e 

político da colonização na Amazônia desde a Coroa portuguesa, numa ação sistemática de 

extração de riquezas naturais e de escravização dos indígenas com os aldeamentos. Depois 

com o Império no Ciclo da Borracha, no período de 1870 a 1920, com a presença de empresas 

seringalistas da Inglaterra, com grande enriquecimento na exportação do látex para a Europa, 

utilizando a força de trabalho dos nativos e dos migrantes nordestinos. A partir de 1966, o 

governo militar lançou o projeto de colonização da Amazônia, por meio dos planos nacionais 

de desenvolvimento, com o objetivo de fazer o Brasil crescer, integrando a Amazônia na 

economia nacional. Dessa forma, promoveu a colonização, com abertura das rodovias BR-163 

- Cuiabá- Santarém e BR-230 - Transamazônica, levando, a partir de 1970, agricultores 

migrantes do Nordeste e Sul para o projeto de colonização. Com incentivos fiscais, o regime 

atraiu grandes empresas agropecuárias, mineradoras, hidrelétricas e monocultura da soja, 

promovendo o desmatamento. Esse modelo de colonização foi sempre contestado pelos 

movimentos de resistências desde a Cabanagem em 1835 até os dias atuais com atuação da 

Igreja Católica, por meio das CEBs e da CPT e dos movimentos na luta pela cidadania e 

desenvolvimento socioambiental. 

No terceiro capítulo, pretende-se aplicar os princípios do Direito Ambiental e 
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desenvolvimento socioambiental que servirão de marco teórico para a implantação das 

políticas públicas entre os quais: a) o princípio da dignidade da pessoa humana como direito 

fundamental; b) o princípio da participação comunitária, que estabelece o elo com a sociedade 

civil organizada e com o Estado para garantir as políticas públicas; c) o princípio do sujeito 

ético e político, fundamentado em Emmanuel Lévinas, o qual precisa reconhecer o rosto do 

outro para ser ético, por meio da política de garantir a justiça social e os direitos humanos 

como um projeto de sociedade em vista do bem comum; d) o princípio da responsabilidade 

ético-ecológica, fazendo o cidadão agir de tal forma que sua ação garanta melhores condições 

de vida para as presentes e futuras gerações; e) o princípio do desenvolvimento 

socioambiental, o qual se pretende analisar a partir do surgimento do termo “desenvolvimento 

sustentável”, as várias correntes de pensamento sobre o conceito e o desafio de sua 

aplicabilidade. Esses princípios são fundamentais para contrapor ao modelo 

desenvolvimentista, buscando um modelo de desenvolvimento socioambiental fundamentado 

na dimensão da sociobiodiversidade e da multiculturalidade dos povos na Amazônia. 

No quarto capítulo, apresentam-se os desafios para a realização da política do 

desenvolvimento socioambiental ao longo da BR-163, no Oeste do Pará, com as medidas de 

fortalecimento das organizações comunitárias e a valorização das unidades de conservação. 

Destacam-se as sugestões do (GRÁF. 5) para uma política de desenvolvimento 

socioambiental que será apresentado as experiências concretas, tais como: o Projeto de 

Consolidação dos Assentamentos de Reforma Agrária com agroecologia, Projeto Roça Sem 

Queimar, experiência do PDS-Esperança em Anapu, movimentos de mulheres, a Casa 

Familiar Rural, economia solidária e a prática da justiça restaurativa. Com isso, pretende-se 

mostrar que essas iniciativas das organizações sociais, precisam ser assumidos pelo Estado 

Democrático de Direito. O Estado deve assumir seu papel de implementar as políticas 

públicas de inclusão social, pois os agricultores sentem que se faz necessário uma mudança na 

política do Estado (GRÁF. 6). Por isso, o caminho mais viável é o fortalecimento da 

sociedade civil organizada com a colaboração no processo formativo, através da Igreja 

Católica (GRÁF. 7), participando do Fórum Permanente de Desenvolvimento Socioambiental 

Regional com orçamento público. 

Ao concluir o trabalho pretende-se reforçar a partir do conjunto de políticas públicas 

voltadas à inserção social e o fortalecimento da cidadania, o modelo de desenvolvimento 

socioambiental regional que está baseado na premissa de que é possível conciliar o 

crescimento econômico com a integração social e a conservação e uso sustentável dos 
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recursos naturais. O Estado, através das instituições governamentais deve garantir a 

participação democrática da sociedade civil organizada. 
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2. MODELO DESENVOLVIMENTISTA NA AMAZÔNIA  
 

 

A Amazônia brasileira, com sua biodiversidade, seus povos e suas culturas, reproduz-

se como totalidade para a criação de microecossistemas que sempre estão interconectados. 

Isto é, nesse bioma, todos os sistemas de vida são importantes para a sobrevivência de todas 

as espécies. Os contrastes que se vivem hoje nos desafiam a pensar a Amazônia como lugar 

que organiza, de forma diferente, a vida com a natureza. No princípio, como diz Jean Hébette 

(2004, v. 2, p. 33), “Não havia questão de terra. Ninguém monopolizava o solo; a terra era um 

bem comum; servia a todos para todos plantarem, caçarem e colherem as frutas”. Essa 

realidade dos povos indígenas da Amazônia está interconectada na dimensão econômica, 

política, social, cultural e ambiental que se sustenta na vivência comunitária desde suas 

tradições herdadas dos antepassados. Mas a história da chegada da via ocidental de 

desenvolvimento da humanidade, com os espanhóis e portugueses, no século XVI, evoluiu 

por uma lógica contrária à da natureza; essa via constituiu o modelo colonialista. Esse modelo 

mudou a realidade, provocando inúmeros conflitos socioambientais. O olhar dos povos 

indígenas, desde a visão do colonizador, de fora para dentro da Amazônia, refletiria no 

modelo econômico e social sobre a natureza. Implantou-se o modo de produção 

especificamente europeu ocidental sobre o aspecto do trabalho escravo e a exploração dos 

recursos naturais, transformando a região em área de economia colonial de produção agrícola 

(COSTA, 2013). Com o ciclo da borracha, em meados do século XIX, aumentaram a 

produção e a exportação, fortalecendo economicamente os proprietários e o Império. Por 

outro lado, o povo nativo fugia para as cabeceiras dos rios ou para o meio da floresta, vivendo 

do extrativismo. Mesmo depois no Período da República, o modelo econômico colonialista 

mantinha seu domínio.  

Com o governo militar, a Amazônia passou a ser de interesse econômico nacional, 

elaborando-se o I Plano Quinquenal da Amazônia (1967-1971). Um dos aspectos importantes 

foi a abertura de rodovias de forma a interligar a região social e politicamente e escoar a 

produção econômica. Após a abertura das rodovias na década de 1970, o governo incentivou a 

migração de agricultores do Nordeste e do Sul do País para ocupar lotes de 100 hectares por 

família, numa extensão de 10 km de cada lado das rodovias federais. Mas também o plano 

contemplava a ida de empresas agropecuárias e grandes projetos econômicos de mineração, 

recebendo incentivos fiscais para investimentos na Amazônia (OLIVEIRA, 2005). Assim, 

confirma-se, desde a colonização portuguesa até hoje, a forma exploratória dos recursos 
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naturais, utilizando a força de trabalho das populações tradicionais e dos agricultores 

migrantes.  

2.1 Desenvolvimento econômico a partir da colonização da Amazônia pela Coroa 
portuguesa 
 

A colonização na Amazônia começou um século após a chegada dos portugueses ao 

Brasil. Com a colaboração dos jesuítas, o aldeamento foi a forma de organizar a vida 

socioeconômica e política das aldeias ao longo do rio Amazonas e dos demais, utilizando os 

indígenas como escravos. Essa relação de cooperação da Coroa com os jesuítas durou até 

1759, quando, por motivos políticos, houve a expulsão da Companhia de Jesus do Brasil. Esse 

conflito afetou diretamente as relações comerciais da região, e muitos dos que viviam nos 

aldeamentos se dispersaram, formando as comunidades ribeirinhas.  

A Coroa portuguesa tinha o domínio da região e, como a terra pertencia ao rei, este 

podia destiná-la, pelas cartas de Sesmaria,1 aos proprietários que assumissem o compromisso 

de fazê-la produzir. Com os desaldeamentos, surgiram as pessoas com pequenas posses de 

terra que viviam do extrativismo e faziam suas plantações, tornando-se posseiros, embora 

muitos continuavam escravos nas fazendas (COSTA, 2013). Os posseiros morando no meio 

da floresta e nas beiras de rios não eram donos das terras. Esse direito foi reconhecido 

somente em 1824, na primeira Constituição do Império. Os privilégios dos grandes 

proprietários e as injustiças em relação à posse de terra foram mantidos, embora houvesse 

algum avanço na questão da posse de áreas dos que viviam em terras devolutas.  

Essa situação de uso da terra sempre foi conflitiva, pois os grandes proprietários 

dominavam a região com o apoio do Império. Havia um descontentamento dos indígenas, 

caboclos, tapuios e os cabanos, sempre explorados. Por isso surgiu o movimento de 

resistência, denominado “Cabanagem”,2 entre 1835 e 1840, iniciado na região de Santarém, 

no baixo Amazonas, chegando a conquistar o poder na Província do Grão-Pará, com sede em 

Belém. Mas, com a cooptação de lideranças políticas populares da Cabanagem, o Império 

conseguiu retomar o poder na Província. Para manter o domínio político e o apoio dos 

grandes proprietários que haviam recebido as cartas de Sesmaria, o governo imperial criou a 

Lei de Terras nº 601, de 1850 (BRASIL, 1850), autorizando a compra e venda. Essa lei 

                                                           
1 Sesmaria era o regime de terra que o rei de Portugal usava, desde 1371, para determinar que tudo era da Coroa. 
Somente o rei podia passá-la ao particular, por via de carta de doação. Esse regime vigorou no Brasil até surgir a 
Lei de Terras, n.º 601/1850. 
2 Sobre a Cabanagem, ver o artigo disponível em: <http://www.diariodopara.diarioonline.com.br/N-86847-
CABANAGEM++O+POVO>. Acesso em: 22 jun. 2015. 
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favoreceu novamente os grandes proprietários. Mas as posses foram reconhecidas, como 

consta no artigo 5º: “Serão legitimadas as posses mansas e pacíficas, adquiridas por ocupação 

primária, ou havidas o primeiro ocupante, que se acharem cultivas, ou com princípio de 

cultura habitual do respectivo posseiro ou de quem o represente”.  

A partir de 1850, a região amazônica deu novos impulsos na economia local, pois, 

além da exportação dos produtos coletados da floresta para a Europa, o Império viu na 

produção de látex o grande negócio de expansão econômica. Assim, em acordo com as 

empresas seringalistas da Inglaterra, começou-se a incentivar a plantação da seringueira 

(Havea brasiliensis L). Contudo, para garantir grande produção do látex, era necessária a mão 

de obra. Os indígenas, porém, negavam-se ao trabalho forçado e fugiam para o meio da 

floresta, e muitos homens não indígenas que lutaram na Cabanagem foram mortos. Por esse 

motivo, foi incentivada a migração para a Amazônia principalmente de nordestinos que 

sofriam com a forte estiagem. Segundo Carlos Moreira Neto (1998, p. 102):  

 
A partir da década de 1870, a migração em massa de nordestinos, estimulada pelo 
governo e pelas promessas da economia da borracha que começava a expandir-se, 
contribuiu para a diminuição significativa da importância econômica, social e 
política de indígenas e tapuios na vida amazônica. Até então, a contribuição mais 
permanente do tapuio à economia regional dera-se a nível da produção de alimentos 
ou de certos itens da pauta comercial de exportação que podiam ser cultivados ou 
extraídos nas proximidades de suas próprias comunidades (como cacau, salsa, 
copaíba etc.). O tapuio sempre reagiu à transferência para outras áreas fora de sua 
região de origem, como trabalhador descido para algum povoado, fazenda ou 
empresa. Nesses casos as deserções e os conflitos eram contínuos e inevitáveis, e a 
permanência da política de exportação do trabalho de índios e tapuios em condições 
servis e coercivas os levou, inevitavelmente, à rebelião e à marginalidade.3 

 

A vinda dos nordestinos para trabalhar nos seringais provocou mudanças na relação 

social entre o patrão e os povos nativos. Segundo José Arbex Junior (2005, p. 31): 

 
Entre 1872 a 1920, a população regional cresceu 4,3 vezes, passando de pouco mais 
de 330.000 para quase 1,5 milhão de pessoas. O crescimento mais acentuado 
aconteceu entre 1900 a 1920, quando a população mais que dobrou. Foi o primeiro 
grande empreendimento comercial levado a cabo no Brasil sem a utilização de 
trabalho escravo. Beneficiada pelos altos preços da borracha no mercado mundial, a 
economia regional cresceu em ritmo vertiginoso.4 
 

Esse modelo desenvolvimentista viveu um grande momento na economia local, que 

foi estruturada com grandes fazendas de seringais e muitos trabalhadores no regime 

                                                           
3 O termo tapuios vem dos caboclos não índios que viviam nas tapuias, tipo de casa ribeirinha feita com palhas. 
Sobre o que significou a mudança do comportamento do homem nordestino entrando na cultura Amazônia, ver 
“O povo brasileiro”, obra de Darcy Ribeiro (1995).  
4 Sobre esse ciclo de migração e a mistura dos povos nativos da Amazônia com a chegada dos migrantes 
nordestinos ver Ribeiro (1995). 



21 

semiescravo, pois tudo girava em torno dos seringais. Com isso, destacou-se cada vez mais a 

figura do patrão, conhecido como coronel, que controlava toda a situação. Segundo Hébette 

(2004, v. 2, p. 34-35):  

 
O coronel é o patriarca da família; é o pecuarista que dirige a empresa; é o chefe 
político ao qual todo eleitor deve fidelidade; é o delegado de polícia, o juiz. Dele é a 
escola, o comércio, a capela, o trapiche e o barco. É o dono da terra e dos que nela 
habitam [...]. Nova organização gira em torno do seringal; o seu dono é o 
seringalista. Não é o dono da terra, apenas a controla, traçando nela estadas que o 
trabalhador, o seringueiro, percorre a cada manhã, coletando látex. O seringalista é o 
dono do barracão onde os seringueiros se abastecem em alimentos, bebidas, 
vestuários e ferramentas; onde entregaram ao feitor as bolas de látex defumado e 
pedem seu saldo, sempre negativo. Essa relação de patrão e extrator é chamada de 
aviamento. É quase uma escravidão conhecida como “escravidão por dívida”, pois o 
seringueiro está preso no seringal com o escravo na senzala, porque sempre fica 
devendo. 

 
A implantação desse modelo novamente negou a tradição das populações tradicionais. 

Houve um conflito na concepção de uso da terra e divisão de trabalho entre essas populações 

tradicionais que viviam do extrativismo e de pequenas lavouras e os colonizadores 

capitalistas-comerciais que exigiam grandes produções em vista da exportação. Segundo 

Paulo Suess (2009, p. 47): 

 
O grande divisor das águas que separa a propriedade vivencial da propriedade 
capitalista-comercial traça a passagem mortal da fraternidade à fraternidade perdida. 
No regime de propriedade vivencial, que pode ser propriedade (privada) familiar e 
posse da terra do camponês ou propriedade coletiva dos povos indígenas, a terra é 
condição de sobrevivência, mestra da vida, de trabalho e lazer. Já no regime de 
propriedade capitalista, a terra e seus produtos são utilizados como objeto de lucro e 
mercadoria. 
 

O Brasil se tornou o principal exportador de látex, obtendo crescimento econômico e 

dando estabilidade para o Império. Incentivou a modernização da cidade de Belém e Manaus, 

importando da Europa o modelo de arquitetura cultural, como exemplo, o Teatro de Manaus, 

que hoje é patrimônio histórico. Mas havia consequências econômicas para os trabalhadores, 

pois o patrão ficava com toda a produção do látex e, em troca, fornecia aos trabalhadores, 

alimentos, vestuários e instrumentos de trabalho nos seringais, por meio do sistema de 

aviamento.5 Segundo Darcy Ribeiro (1995, p. 69):  

 
Tudo, nos séculos, transformou-se incessantemente. Só ela, a classe dirigente, 
permaneceu igual a si mesma, exercendo sua interminável hegemonia. Senhorios 
velhos se sucedem em senhorios novos, super-homogêneos e solidários entre si, 

                                                           
5 Aviamento é o sistema de domínio econômico da região no ciclo da borracha. Não havia dinheiro. Os 
trabalhadores entregavam o látex e recebiam alimentos, roupas e outros produtos. Eram, assim, explorados 
duplamente. 
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numa férrea união superarmada e a tudo predisposta para manter o povo gemendo e 
produzindo. Não o que querem e precisam, mas o que lhes mandam produzir. 
 

A política de colonização na Amazônia sempre foi pensada desde a Europa, como uma 

cultura superior de domínio sobre os povos e sobre o meio ambiente. O que predominava 

sempre era o pensamento eurocêntrico.6 Segundo José Luiz Quadros de Magalhães (2014, p. 

109): 

 
O projeto moderno é hegemônico (sempre haverá um grupo hegemônico e diversos 
grupos excluídos, subalternizados, ocultados); o projeto moderno é uniformizador: 
os considerados mais diferentes serão expulsos (mortos, torturados, presos ou 
jogados na miséria) e os menos diferentes serão uniformizados; o projeto moderno 
se funda na lógica nós (superiores, civilizados, europeus) versus eles (selvagens, 
bárbaros, índios, africanos, muçulmanos, judeus, mulheres, inferiores, incivilizados, 
preguiçosos, etc.). 
 

Esse modelo hegemônico afeta diretamente a vida, os costumes e a vivência 

comunitária nas atividades extrativistas dos povos indígenas, quilombolas, pescadores, 

ribeirinhos e agricultores migrantes da Amazônia. Magalhães (2014) analisa essa concepção 

diferenciada de ver a realidade como o “nós” e “eles” ou os “outros”. Isto é, o invasor europeu 

sobre o selvagem aborígene; o proprietário sobre o trabalhador, e assim por diante, chegando 

até a família (MAGALHÃES, 2014, p. 106). O direito moderno reproduz, em todas as 

instâncias, a lógica do “nós x eles”. No contexto da colonização da América Latina, Enrique 

Dussel (1977) analisa que a origem desse pensamento vem do mundo europeu, com influência 

da filosofia ocidental que sabe e ensina a partir do centro para “eles”, da periferia da América 

Latina. Segundo Dussel (1977, p. 12),7 “ ‘eu conquisto’ o mundo asteca e inca, toda a 

América; a partir do ‘eu escravizo’ os negros da África vendidos pelo ouro e pela prata 

conseguida com a morte dos índios no fundo das minas; desde o ‘eu venço’ das guerras 

realizadas na Índia e na China até a vergonhosa ‘Guerra do Ópio’. Assim foi o domínio 

colonizador, com todas as forças e poderes. Segundo Magalhães (2011), “A unificação do 

exército, da moeda, do Direito, da cultura e a criação de uma nacionalidade única em seu 

interior foram essenciais à afirmação do Estado como ente abstrato, separado das figuras dos 

governantes”. 

Assim, a política colonialista da Coroa portuguesa, Império e mesmo na República 

seguiu sendo a mesma, com domínio e exploração dos trabalhadores e dos recursos da 

                                                           
6 Eurocêntrico é o pensamento colonizador que implanta nas América o modelo colonialista da Europa, 
considerando-se superior e, em consequência, negando a outra cultura, em todos os aspectos.  
7 Sobre o tema da descolonização e a superação do eurocentrismo em vista dos direitos humanos, ver Magalhães 
(2015, 57-94). Ver também “1492: encobrimento no outro”, de Dussel (1993), e “A conquista da América”, de 
Tzvetan Todorov (2003). 



23 

natureza. Mas houve uma queda na exportação do látex pós-Primeira Guerra Mundial. Isso 

aconteceu devido ao roubo, ou pirataria, da semente da seringa feito pelo inglês Henry 

Wickham (1846-1928),8 que a levou para ser plantada na Malásia. Somente 1928 o Brasil 

retomou o projeto de produção da borracha, por meio do projeto Fordlândia, assinado com os 

Estados Unidos e coordenado pela companhia Ford Industrial do Brasil. O Projeto se instalou 

às margens do rio Tapajós, no Município de Aveiro, Pará. Segundo Costa (2012, v. 2, p. 94):  

 
Em 1934 haviam sido implantadas 3.320 hectares de seringueiras. O custo médio de 
implantação foi, para o 1928/1932, de Rs. 15.981$000 por hectare desmatado, 
plantado e mantido durante o período não produtivo (cinco anos em média). De 1934 
a 1941, unicamente em Belterra, foram implantados mais 6.866,84 hectares. 
 

Foi um tempo de movimentação econômica e social, pois a terra pertencia à União que 

foi destinado ao projeto da produção de látex chamado de Belterra, sendo hoje município. 

Anos mais tarde, na década de 1980, na região de Xapuri, Acre, conflitos entre fazendeiros e 

seringueiros se tornaram conhecidos mundialmente por causa da luta de Chico Mendes em 

defesa dos seringueiros e dos seringais. Essa luta custou-lhe a vida, sendo assassinado no dia 

22 de dezembro de 1988 (MEMORIAL CHICO MENDES, 1996). 

O Período da República, com o presidente Getúlio Vargas, em 1953, iniciou uma nova 

ocupação na Amazônia, criando a Superintendência do Plano de Valorização da Amazônia 

(SPVEA).9 O plano era ocupar, segundo o presidente, um “vazio demográfico”, com política 

de investimento econômico. Com o Presidente Juscelino Kubitschek inicia-se a construção da 

rodovia Belém- Brasília, facilitando a migração de empresas rurais para a região Sul do Pará. 

Nesse mesmo sentido, o governo militar, com o I Plano quinquenal da Amazônia (1967-1971) 

e Plano de Integração Nacional (PIN), construiu as rodovias BR-163 (Cuiabá-Santarém) e 

BR-230 (Transamazônica), por meio de incentivos fiscais para as empresas agropecuárias e 

grandes projetos econômicos, como mineradoras, Jari celulose e outros, tomando posse da 

terra e da exploração dos recursos naturais (ARENZ, 2003). 

 

2.2. Conflitos socioambientais decorrentes do modelo desenvolvimentista do governo 
militar 
 

                                                           
8 Sobre a semente de seringa e “o Pirata amazônico”, ver em: <http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/dica-de-
leitura/vejam-a-foto-leiam-o-texto-este-bigodudo-foi-quem-roubou-a-borracha-brasileira-e-acabou-com-a-
fabulosa-prosperidade-da-amazonia-no-seculo-xix/>. Acesso em: 16 out. 2015. 
9 A Superintendência do Plano de Valorização da Amazônia (SPVEA) foi a forma que o presidente encontrou 
para liberar os recursos financeiros, por meio de créditos, para os empreendimentos pensados para a Amazônia. 
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Em 1964, o governo militar do Brasil passou a ser administrado com o lema 

“Segurança e desenvolvimento”. Segundo Otavio Ianni (1981), o Programa de Ação 

Econômica do Governo (PAEG), no período de 1964-1966, estabeleceu que: 

 
Foi assim que se definiu, desde o primeiro governo militar, a economia política do 
lema “segurança e desenvolvimento”. Segurança, no sentido de “segurança interna”, 
envolve o controle e a repressão de toda organização e atividade política das classes 
assalariadas, para que o capital monopolista tenha as mãos livres para desenvolver a 
acumulação. E desenvolvimento, no sentido de florescimento das “forças do 
mercado”, com a “predominância da livre empresa no sistema econômico”. 

 

Para garantir a segurança do país e reorganizar o desenvolvimento, sem mexer na 

estrutura fundiária, o governo militar criou o Estatuto da Terra (Lei n.º 4.504, de 30 de 

novembro de 1964), estabelecendo quais as formas de domínio e uso da terra para os 

agricultores (BRASIL, 1964). Essa mesma lei foi usada no Projeto de Colonização na 

Amazônia pelo governo militar, que abriu a nova fronteira econômica em 1966. A primeira 

iniciativa foi criar, pelo Decreto-Lei n.º 5.122, de 28 de setembro de 1966, a Superintendência 

de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), que substituiu o SPVEA, criada por Getúlio 

Vargas, em 1953. O objetivo do I Plano Quinquenal da Amazônia (1967-1971), segundo 

analisa Pere Petit (2003, p. 71):  

 
a) assegurar a ocupação da Amazônia em um sentido brasileiro;  
b) construir na Amazônia uma sociedade economicamente estável e progressista, 
capaz de promover a execução de suas tarefas sociais;  
c) desenvolver a Amazônia num sentido paralelo e complementar ao da economia 
brasileira. 
 

A estratégia do governo era incentivar as empresas agropecuárias a investir na 

Amazônia, integrando a economia regional na economia nacional, já que a agricultura de 

subsistência não haveria desenvolvimento econômico, pois a população local não tinha 

instrução suficiente, vivendo do extrativismo. Segundo Petit (2003, p. 78), o I Pano 

Quinquenal da Amazônia dizia que: 

 
O principal obstáculo ao desenvolvimento econômico da Amazônia é o fato de ser 
um território escassa e esparsamente povoado, com uma população analfabeta, 
conservando, em grande parte, as características de economia pré-capitalista, semi-
isolada em relação aos grandes centros urbanos da Região, empregando métodos 
primitivos de produção no extrativismo florestal em uma agricultura nômade [...]. O 
povoamento do espaço amazônico mantém-se, ainda, fiel ao processo de 
colonização realizado pelos portugueses, quando obedecia a um objetivo de natureza 
política [...]. Enquanto a Região continuar na dependência de atividades primárias de 
baixa produtividade, não se conseguirá elevar o padrão de vida das populações 
locais e integrar a economia regional na economia nacional. 
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Segundo o estudo encomendado pelo Instituto Alemão de Desenvolvimento (IAD), o 

desenvolvimento econômico aconteceria por meio dos incentivos fiscais das agências 

financiadoras da SUDAM e BASA, segundo o relatório feito por Imme Scholz (2004, p. 14): 

 
Depois do golpe militar, em 1964, foram intensificados os esforços da integração da 
Amazônia no âmbito do planejamento nacional de desenvolvimento e lançada a 
Operação Amazônia. Foi fundada a agência de desenvolvimento (Superintendência 
do desenvolvimento da Amazônia - SUDAM) e criados instrumentos de 
financiamento Banco da Amazônia S.A. (BASA). Incentivos fiscais e a construção 
de rodovias promoveram investimentos na grande pecuária empresarial. Essa 
estratégia de intervenção visava o desenvolvimento autossuficiente da economia e o 
bem-estar social da Amazônia de maneira harmônica e em consonância com a 
economia nacional. 
 

O I Plano Quinquenal da Amazônia (1967-1971) foi a criação da SUDAM e apoio aos 

grandes projetos para o crescimento econômico. Para concretizá-la e estabelecer a política de 

colonização e ocupação da Amazônia, o presidente Médici criou Programa de Integração 

Nacional (PIN), por meio do Decreto-Lei n.º 1.106, de 1970, com o objetivo, segundo Violeta 

Loureiro (2010, p. 2), de: 

 
Deslocar a fronteira econômica, e, notadamente, a fronteira agrícola para as margens 
do rio Amazonas [...]; 2) Integrar a estratégia de ocupação econômica da Amazônia 
e a estratégia de desenvolvimento do Nordeste [...]; 3) Criar as condições para a 
incorporação à economia de mercado [...] de amplas faixas de população antes 
dissolvidas na economia de subsistência [...]; 4) Estabelecer as bases para a efetiva 
transformação da agricultura da região semiárida do Nordeste; 5) Reorientar as 
emigrações de mão de obra do Nordeste, em direção aos vales úmidos da própria 
região e à nova fronteira agrícola; 6) Assegurar o apoio do Governo Federal ao 
Nordeste, para garantir um processo de industrialização tendente à autossustentação. 
 

Para efetivar o PIN, o governo militar começou a implantar a infraestrutura com a 

construção das rodovias BR-163 (Cuiabá-Santarém) e BR-230 (Transamazônica), e incentivar 

a migração de colonos provenientes do Nordeste e Sul do País. Isso ficou conhecido como o 

lema ao Projeto Rondon, “Integrar para não entregar”, e também a expressão “Homens sem-

terra do Nordeste para terras sem homens da Amazônia” (OLIVEIRA, 2005, p. 69). Para 

agilizar o desenvolvimento econômico na Amazônia, o governo militar criou o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), pelo Decreto-Lei n.º 1.110, de 9 de 

julho de 1970. Para dar condições de atuação do INCRA na Amazônia, foram transferidas 

para a União, por meio do Decreto-Lei n.º 1.164, de 1971, as terras devolutas situadas na 

faixa de 100 km de cada lado das estradas federais da Amazônia Legal. Segundo Edna Castro 

(2008, p. 117-118): 

 
Em consequência disso, a maior parte das terras do Pará retornou à jurisdição 
federal, sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA). Isto deixava apenas 8% das terras sob a responsabilidade do 
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Instituto Estadual de Terras (ITERPA), cuja autoridade diminuiu com o início da 
Guerrilha do Araguaia, e todo o processo de titulação de terras recaiu sob o 
escrutínio do Conselho de Segurança Nacional (CSN). 
 

Essa vasta extensão de terras destinadas à União foi a forma de o governo militar 

interferir na Amazônia, sob o pretexto de incentivar o desenvolvimento econômico, como 

consta dos planos, mas também para garantir a segurança nacional, tendo receio de que a 

guerrilha do Araguaia dominasse a região. Por isso houve incentivos fiscais para atrair os 

grandes empreendimentos industriais e agropecuarista para investir na Amazônia. Segundo 

Maurício Torres (2005, p. 283): 

 
Foi um verdadeiro confisco de terras devolutas que antes eram de alçadas dos 
Estados. Ao mesmo tempo que o governo federal adquiria poderes pela nova 
legislação de terras, para autorizar o não cumprimento da dimensão dos módulos 
previstos em lei, quer para a empresa nacional, quer para a empresa multinacional.  
 

A estratégia era de integração nacional e via-se nesse plano a oportunidade de o 

Brasil crescer economicamente na agricultura mecanizada no Sul, na indústria no Centro-

Sul e agropecuária, grandes projetos de mineração e madeira na Amazônia.  Por isso, a 

Amazônia se tornou um imenso almoxarifado nacional, pois tudo se retira e pouco se repõe, 

como relata Lúcio Flávio Pinto (2015, n. 595, p.9):  

Segundo a nova ótica revelada pelo general Médici, a Amazônia precisaria ser 
transformada em mercado consumidor com efetivo poder de compra para que assim: 
1) participasse substancialmente do mercado interno brasileiro; 2) contribuísse “para a 
diluição dos custos de produção industrial”; 3) incrementasse a sua produtividade a 
fim de “fornecer matérias primas à indústria do Centro-sul”.  

 

Assim, foi elaborado o Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND), como 

consta do capítulo III, da Lei n.º 5.727/1971 (I PND, 1971, p. 29): 

 
Integração se realizará, principalmente - com a construção da Transamazônica, da 
Cuiabá-Santarém e de outras rodovias de articulação com as demais regiões; - com 
uma rede de aeroportos de função estratégica notadamente o aeroporto internacional 
de Manaus; - com medidas para integrar bacias fluviais da região com bacias do 
Centro-Sul; - com a instalação, já quase ultimada, de dois sistemas de 
telecomunicações entre a Amazônia e o resto do País; - com a cobertura da 
Amazônia por meio da radiodifusão; - e, ainda, com nova infraestrutura das Forças 
Armadas na região.  
 

O plano do governo da colonização tinha várias metas, com consta do I PND. Mas o 

plano de ocupação dos 100 km de cada lado das rodovias BR-163 - Cuiabá-Santarém e BR-

230 - Transamazônica tinhas duas etapas:  

a) A primeira fase da colonização foi o Projeto Integrado de Colonização (PIC). O INCRA, 

usando de suas atribuições, aplicou o que constava do Estatuto da Terra (Lei n.º 4.504/1964) sobre a 
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reforma agrária, destinando até 100 hectares para cada família, numa faixa de 10 km de cada 

lado das rodovias federais na Amazônia.  

b) A segunda fase foi a ocupação dos 90 km de terras que ficavam nos fundos dos 

travessões ou vicinais. Isto é, depois dos 10 km destinados para o assentamento dos 

agricultores. Segundo Smith (1982, p. 75), “Os 90 quilômetros seriam vendidos em leilões, 

para investidores que desejassem o desenvolvimento da pecuária, podendo ser lotes de 2.500 a 

3.000 hectares para cada pecuarista”. Pode-se observar como foi a procura de terras dos 

grandes grupos econômicos como relata Lúcio Flávio Pinto (2015, n. 595, p. 9):  

Os privilégios dados à agropecuária desencadearam imediatamente uma corrida às 
terras da Amazônia, que provocou elevação de mais de 500% nos preços das terras 
(ainda assim, baratas). Essa corrida fez com que poderosos grupos econômicos 
adquirissem terras, principalmente no Pará e Mato Grosso, como Volkswagen, 
Bradesco, Bamerindus, Liquifarm, Swift, e pessoas como o ex-ministro Severo 
Gomes, o ator Tarcísio Meira e o milionário americano Daniel Ludwig, apontado 
como o homem mais rico do mundo. Imensas propriedades, como a do próprio 
Ludwig, no vale do rio Jari, que se estende por 3,6 milhões de hectares, surgiram em 
poucos anos. 

 

A política de colonização para os agricultores migrantes foi diferente, pois o primeiro 

trabalho do INCRA foi com Projeto Integrado de Colonização (PIC), em 1972, a organizar a 

ida das famílias migrantes, distribuindo lotes de 100 hectares por família, iniciando pelo PIC-

Itaituba e o PIC-Altamira. Segundo Torres (2005, p. 282): 

 
Com suas singelas casinhas cor-de-rosa, as agrovilas do INCRA se sucedem à 
margem das grandes estradas da Amazônia, de 15 em 15 quilômetros, e cada uma 
delas é uma pequena e inquieta comunidade de cerca de 2 mil pessoas. Nos 
próximos cinco anos, com a Transamazônica e Cuiabá-Santarém definitivamente 
implantadas, mais de quatrocentas mil pessoas estarão povoando áreas onde, até 
poucos meses atrás, só havia desolação e abandono. Cada colono que chega à 
Amazônia recebe do INCRA um lote para pagamento em até vinte anos. Até o final 
desse ano ou princípio de 74, o Incra terá implantado na região da Transamazônica 
mais trinta agrovilas, nas quais o chão recém-conquistado será dividido em lotes de 
100 hectares cada.10 
 

O grande desafio do governo era sustentar as promessas feitas anteriormente para 

incentivar a migração. Para André de Paiva Toledo (2012, p. 20), “O colono, assim, 

embarcava num empreendimento sem qualquer garantia palpável. O que se exigia desse 

trabalhador era a esperança de que, após deixar suas paragens locais e se arriscar no sonho 

amazônico, a retribuição inevitável viria pela propriedade da terra”. Petit afirma que os 

colonos, logo na chegada, sentiram o problema e relata o depoimento do migrante Avelino 

                                                           
10 Sobre todo o processo, ver a obra “Amazônia revelada: os descaminhos ao longo da BR-163”, de Maurício 
Torres (2005), que aborda a abertura da estrada de Cuiabá a Santarém e o modelo capitalista imposto na 
Amazônia. 
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Ganzer: “Quando chegamos, já estava armado um certo conflito, porque havia a promessa de 

que nós íamos ter um terreno, uma casa, dois hectares de terra já pronta para plantar, uma 

vaca, um casal de porcos [...]. Não havia nada disso. Nem se sabia onde eram os terrenos” 

(PETIT, 2003, p. 88). Maria Fátima Soares Lima (2009) analisa esse período, relatando o 

depoimento do migrante João Bispo dos Santos: 

 
Não havia na região estabelecimento comercial e, para comprar alimento, era preciso 
ir a Itaituba. Uma vez por mês, o transporte fornecido pelo INCRA visitava a região 
para levar os parceleiros até Itaituba, onde receberiam o salário e comprariam 
alimento. Quando acabava a comida, não tinham onde recorrer. Desse modo, o 
INCRA instalou posto de abastecimento de alimentos denominado COBAL 
(Companhia Brasileira de Alimentação), que funcionava de forma precária, pois 
faltavam produtos e era preciso esperar dias para reposição. 

 
 Esse mapa demonstra como foi a abertura das rodovias BR-163 e BR-230 e as 

estradas vicinais abertas a cada 5 quilômetros nas rodovias para assentar os agricultores 

migrantes. Não havia agrovilas como constava no projeto, nem casas nos lotes, pois tudo foi 

feito aos poucos com a aberturas das estradas vicinais, conforme percebe-se na figura 1 e 2.  

 

 

Figura 1: Mapa da abertura das estradas vicinais para assentar os agricultores migrantes. 

 

 
Figura 2:  mapa da Divisão dos Municípios pesquisados nas rodovias BR163 e BR-230. 
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Fonte: Mapas da rodovia BR-163 e BR-230 em Rurópolis11
. 

As consequências graves para os agricultores foram o não cumprimento das promessas 

governamentais como a infraestrutura. O clima da região também não era adequado para as 

sementes de arroz fornecidas. Segundo Castro (2008, p. 16), isso “provocava a perda de 

colheitas inteiras e uma queda da produtividade, agravada pelo declínio dos preços. A região, 

dadas as suas características ecológicas e às técnicas agrícolas então disponíveis jamais se 

tornaria o ‘celeiro do mundo’ a curto prazo, como se esperava”. Também havia as promessas 

não cumpridas da construção das casas nos lotes e nas agrovilas ou a promessa de fazer as 

cidades ao longo das rodovias, como registra Robert Goodland (1975, p. 33): “Uma Rurópolis 

está em construção no cruzamento das rodovias Transamazônica e Cuiabá-Santarém”. 

A segunda fase do projeto continha a ideia de que o Brasil acreditava no “milagre 

econômico” e incentivava a ocupação da Amazônia pelos grandes projetos agropecuaristas e 

minerários, hidrelétricos e outros. Por isso o desmatamento era necessário para a expansão da 

pecuária e a mecanização agrícola. Segundo Meirelles Filho (2008, p.80), o ministro Costa 

Cavalcanti dizia que “O primeiro ato de um pequeno, médio ou grande proprietário é 

desmatar e, assim, tomar posse”. No entanto, nesse mesmo período de 1972, em que havia 

essa política econômica para a Amazônia, era realizada a Conferência Internacional sobre o 

Meio Ambiente, em Estocolmo. O Brasil, representado pelo ministro Costa Cavalcanti, 

defendeu, segundo (VIOLA; REIS, 1992, p. 83), “Desenvolver primeiro e pagar os custos da 

poluição mais tarde”. A posição do Brasil na Conferência de Estocolmo era atrair os 

investidores do setor industrial do Sudeste, mas também abria a possibilidade de recursos 

estrangeiros na Amazônia. Por isso havia resistência em reconhecer a importância da 

problemática ambiental, pois diziam que a principal poluição era a miséria.  

Com o término do mandato de presidente Médici, fez-se uma avaliação dessa primeira 

etapa da colonização na Amazônia. O governo Geisel percebeu que o resultado esperado do 

desenvolvimento e crescimento econômico da região não atingiu a meta planejada. Para tanto, 

lançou o II Plano Nacional de Desenvolvimento (BRASIL, 1975, p. 48):  

 
Programas Setoriais de Base empresarial e Programas de Colonização ao Longo dos 
Novos Eixos Vários (Transamazônica, Belém-Brasília, Cuiabá-Santarém). Os 
principais programas setoriais a desenvolver são: pecuária de corte, extração e 
industrialização de madeira, mineração e indústria eletrônicas, lavouras selecionadas 
de caráter comercial e base agronômica assegurada a pesca empresarial, turismo; 

                                                           
11 Assim foi o início do PIC em que as famílias eram colocadas ao longo das rodovias BR-163 e Br-230 e das 
estradas vicinais abertas a cada 5 km, formando ‘uma espinha de peixe”, conforme mapas 1 e 2, passando por 
Rurópolis, sendo o entroncamento entre as duas rodovias. Mas faltou a infraestrutura. Disponível 
em:<https://www.google.com.br/search?q=mapas+da+rodovia+em+ruropolis&t>. Acesso em: 20 out. 2015. 
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Orientação das atividades de exportação, ligadas a corredores de exportação, no 
sentido internacional (carne, minérios, madeiras, celulose), para crescer 25% ao ano. 

 

E, para consolidar o desenvolvimento econômico, dividiu o plano em quatro grandes 

áreas de investimento (BRASIL, 1975, p. 50): 

 
I - Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia 
(POLAMAZÔNIA) [...] pecuária e minérios [...] programa de lavouras selecionas de 
borracha, açúcar, dendê, cacau, pimenta, arroz;  
II - complexo Minero-Metalúrgico da Amazônia Oriental, compreendendo o 
esquema integrado Carajás-Itaqui (minério de ferro e siderurgia), o conjunto 
bauxita-alumina-alumínio (Trombetas-Belém) e inúmeros outros empreendimentos 
associados ao aproveitamento do potencial hidroelétrico da região Araguaia-
Tocantins (São Félix e Tucuruí) [...] 
III - Política de Desenvolvimento de Recursos Florestais e Uso Racional dos Solos 
da Amazônia, objetivando, principalmente, transformar a exploração madeireira 
numa atividade planejada, institucionalizada e permanente [...]  
IV - Conclusão do Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus e execução de seu 
Distrito Agropecuário. 

 
Esse segundo Plano Nacional de Desenvolvimento não contemplava os agricultores 

migrantes, ficando evidente o abandono dessas pessoas em seus lotes, sem apoio 

governamental. Ao contrário, o PND destinava recursos para financiar os grandes projetos 

econômicos em vista do fortalecimento da agroindústria e da agropecuária. Esse 

favorecimento aos grandes projetos econômicos não trouxe o crescimento na economia 

nacional que esperava o governo Médici. Por outro lado, também nos cinco anos do governo 

militar Geisel (1975-1979), não houve melhorias nas condições de vida dos agricultores 

migrantes ao longo da BR-163 e BR-230. Maria Celina D’Araújo e Celso Castro (1997, p. 

313) entrevistaram Geisel anos mais tarde, e ele declarou:  

 
A Transamazônica foi um fracasso [...] O programa fracassou. Acho que aí entrou a 
megalomania. A concepção que eu tinha da Transamazônica era a seguinte: 
construía-se um trecho de 100 a 200 quilômetros de estradas para povoar a região 
por ela atravessada, e, quando a área estivesse em vias de saturação, far-se-ia mais 
outro trecho de 200 quilômetros, e assim progressivamente. Mas o Andreazza se 
entusiasmou e resolveu fazer a estrada até a fronteira com o Peru. 

 
O Brasil do governo do presidente Geisel (1974-1979) passava por problemas 

econômicos afetados pela crise mundial. Mas também havia uma crise nacional pelo desgaste 

político dos militares. Com o presidente João Batista Figueiredo, lançou-se o III Plano 

Nacional de Desenvolvimento (BRASIL, 1979-1985): 

 
1. acelerar o crescimento da renda e do emprego;  
2. melhoria da distribuição de renda com redução dos níveis de pobreza absoluta e 
elevação dos padrões de bem-estar das classes de menor poder aquisitivo;  
3. redução das disparidades regionais;  
4. contenção da inflação;  
5. equilíbrio do balanço de pagamento e controle do endividamento externo;  
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6. desenvolvimento do setor energético; e,  
7. aperfeiçoamento das instituições políticas.  
 

Todos os esforços do governo militar de implantar os planos nacionais de 

desenvolvimento, por meio do BNDES, BASA e SUDAM, não tiveram êxito, pois, segundo 

Sérgio Sauer (2005, p. 24):  

 
Até 1985 tinham sido financiados 581 projetos agropecuários. Desses, apenas 166 
(25%) foram implantados. Porém, os recursos que deveriam ser aplicados nesses 
projetos e foram desviados, não retornaram para os cofres públicos, antes assim, 
aumentaram o capital dos latifundiários. Dentro desta política de expansão 
econômica, o projeto Jarí de celulose foi implantado, em 1967, que alegam possuir 
cerca de 3 milhões de hectares.12. 

 
Os Planos de Desenvolvimento da Amazônia pensado e executado pelo governo 

militar não atingiu as metas idealizadas com o assentamento dos agricultores e tampouco 

proporcionou o lucro esperado pelos grandes projetos agropecuários. Os resultados da 

pesquisa coordenada por Francisco de Assis Costa para uma amostra de 212 projetos de 

empresas agropecuárias demostram a real situação das empresas agropecuárias implantadas e 

que receberam incentivos fiscais de 1970 a 1985. Segundo Costa (2013, v. 1, p. 65): 

 
[...] 87,7% de todas as empresas que deveriam estar tendo naquele ano um 
funcionamento normal apresentaram resultados insatisfatórios [...], nessa situação, 
encontram-se 88,6% de todas as empresas que foram aprovadas até 1970, 81,6% das 
aprovadas entre 1970 e 1975, 91% entre 1975 e 1980 e 100%, entre 1980 e 1984. 
Apresentaram lucros, no exercício de 1985, apenas 13 (12,4% empresas maduras). A 
taxa de lucro médio das empresas que auferiram receitas foi de -39,78%. E, para os 
grupos de empresas ordenadas pelo período de aprovação, nenhum grupo apresentou 
rentabilidade positiva.  

 
Essa política econômica afetou o poder institucional, pois, segundo Luis Aragón 

(2013, p. 117), “O fracasso da colonização agrícola da Amazônia e a escassa presença do 

Estado agravaram o processo de desmatamento na região, intensificaram os conflitos agrários 

e ampliaram a concentração da propriedade da terra”. Daí as consequências para o 

socioambientalismo; além de haver sido aplicados recursos da União para os projetos 

desenvolvimento econômico, também foram afetadas a vida social dos agricultores migrantes 

e o meio ambiente, com o desmatamento e queimadas.  

Seguindo a lógica do modelo desenvolvimentista desde a colonização portuguesa, o 

governo militar visava ao crescimento econômico em detrimento do social e do ambiental. 

Isso foi percebido, pois em todos os PND, não há menção aos povos indígenas e populações 

tradicionais existentes ao longo dessas rodovias, pois o que se pretendia era a integração 

                                                           
12 Sobre o Projeto Jari, consultar <http://www.relatorioweb.com.br/orsa/10/node/8>. Acesso em: 16 jun. 2015.  
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econômica e o controle do território em termos geopolíticos (LOUREIRO, 2010). Daí se 

analisa o governo não tinha controle da situação, por haver feito um plano de gabinete, sem 

ter levado em consideração os aspectos socioambientais da Amazônia. Oliveira (2005, p. 74) 

analisa o depoimento do coronel José Meirelles, dado no último ano do governo militar:  

 
É fácil fazer uma estrada, mesmo na selva, como foi o caso da Cuiabá-Santarém. 
Isso não é nenhum problema de epopeia. Epopeia mesmo é fazer com que o poder 
público interiorize os seus mecanismos de assistência e promoção humana, de 
valorização do homem e da família. Isso é quase impossível.  

 

O próprio governo militar, no final de sua hegemonia no poder de 21 anos, percebeu 

que o tão sonhado progresso e crescimento econômico na Amazônia foi um fracasso, como 

analisa Toledo (2012, p. 36): 

 
O Brasil, que em 1968 mergulhara de cabeça na questão amazônica, imaginando que 
encontraria no fundo um tesouro magnífico, percebera em 1985 que, na verdade, se 
tratava de um poço de lama, o qual afundava cada vez mais. O pavio fora aceso e o 
Estado não tinha energia para apagá-lo.  

 

A respeito dos conflitos socioambientais decorrentes do modelo desenvolvimentista ao 

longo da BR-163 e BR-230 - Transamazônica, no Oeste do Pará, serão apresentados 

resultados da pesquisa de campo que foi realizada com a aplicação de um questionário aos 

atores sociais e governamentais influentes na sociedade local. O questionário foi aplicado nos 

municípios de Trairão, Rurópolis e Placas (FIG. 4, 5 e 6). Tomando como referência 

Santarém-PA, às margens dos rios Tapajós e Amazonas, a distância até Rurópolis é 217 km; 

para Placas, sentido leste, 300 km; e para o Trairão, sentido oeste da BR-163, 380 km. Na 

FIG. 3, o mapa mostrando o Estado do Pará, sinalizado com uma linha vermelha o km 0, em 

Santarém, sentido norte-sul, até o km 380, na sede do Município de Trairão, identificando a 

área da aplicação do questionário. A FIG. 4, o mapa do Município de Trairão; a FIG. 5, o 

Município de Rurópolis; e a FIG. 6, o mapa do Município de Placas.  

O questionário contém cinco perguntas iguais para cinco atores da sociedade nos três 

municípios pesquisados. A esses atores, chamamos de grupos: grupo 1 - organizações sociais 

e/ou grupos comunitários; grupo 2 - setor público: técnicos antigos e novos do setor público; 

grupo 3 - agropecuaristas, madeireiros e produtores de soja; grupo 4 - entidades de assessoria 

(ONG); grupo 5 - líderes das Igrejas (bispos, padres, religiosos leigos, pastores e leigos 

evangélicos).  A tabulação dos questionários é por numeração conforme cada grupo e não a 

porcentagem. Por exemplo: o grupo 1 (das organizações) respondeu a 60 questionários; o grupo 

2 (dos técnicos) respondeu a 30 questionários; o grupo 3 (dos agropecuaristas), a 10 
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questionários; o grupo 4 (de entidades de assessoria), a 10 questionários; e o grupo 5 (dos 

líderes das Igrejas), a 40 questionários.  

 
Figura 3 - Estado do Pará. A pesquisa foi realizada pela rodovia BR-163 (trecho de Santarém-
Trairão), com 380 km identificado no mapa com o traço vermelho. 

   
Figura 4 - Município de Trairão13 
Emancipação: Lei n.º 5.695/1991 
População (2010): 16.875 
Território: 11.991,085 km² 

Figura 5 - Município de Rurópolis14 
Emancipação: Lei n.º 5.446/1988 
População (2010): 40.087 
Território: 7.021,321 km² 

Figura 6 - Município de Placas15 
Emancipação: Lei n.º 5.783/1993 
População (2010): 23.934 
Território: 7.173,194 km² 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015. 

 

                                                           
13 Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=150805&search=|trairao>. 
Acesso em: 23 set. 2015. 
14 Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/histórico.php?lang=&codmun=150619&search=|ruropolis>. 
Acesso em: 23 set. 2015. 
15 Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=150565&search=|placas>. 
Acesso em: 23 set. 2015. 
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Como foi a migração? 

1970-1975: Viemos em busca da terra, passamos muitas necessidades, aprendemos com outras culturas. 

1976-1984: Viemos em busca de terra para os filhos, lutamos pelos direitos sociais. 

1985-2000: Filhos dos primeiros migrantes conseguiram terra nos assentamentos criados pelo INCRA. 

Como se organizaram?  

1970-1975: Primeiro a Igreja, trabalho em mutirão, sindicato e associações, saúde e educação. 

1976-1984: Já tinha Igreja e lutamos para organizar o sindicato e as associações. 

1985-2000: Participam das associações e movimentos sociais, Sintep e políticas públicas. 

Como percebe a região hoje? 

1970-1975: Desmatamento, aquecimento, sem novas técnicas de produção.  

1976-1984: Desmatamento, aquecimento, sem assistência técnica. 

1985-2000: Desmatamento, aquecimento, sem assistência técnica. 

GRÁFICO 1 - Agricultores familiares migrantes para a BR-163 - Cuiabá-Santarém e BR-230 - Transamazônica 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

14
15

55

7

4

7

0

3

1970-1975 – 26 famílias 1976- 1984- 22 famílias 1985-2000 – 12 famílias

Município em que reside

Rurópolis Trairão Placas

14

12

9

12

10

3

1970-1975 – 26 famílias 1976- 1984- 22 famílias 1985-2000 – 12 famílias

De onde veio

famílias do Nordeste famílias do Sul



35 

O GRÁF. 1 registra a história dos 60 agricultores e suas organizações que, além das 

cinco perguntas comuns a todos os atores, responderam às questões (vide apêndice, grupo 1 – 

das organizações): 6) De onde vieram? 7) Município em que residem? 8) Como foi o processo 

de migração; 9) Como se organizaram? 10) Como percebem a região hoje? Assim, pode-se 

perceber que a maioria é procedente do Nordeste e reside em Rurópolis, conforme o gráfico 1. 

Enfrentaram muitas dificuldades na viagem e para se adaptar. Encontraram na organização da 

comunidade o espaço para garantir a sobrevivência. Hoje sentem a mudança climática, o 

desmatamento e a falta de assistência técnica.  

 

2.2.1. Situação fundiária: grilagem e conflitos nos assentamentos de reforma agrária 
 

Todos os impactos e modelos de colonização, desde a Coroa portuguesa à política do 

governo militar na Amazônia, resultaram em conflitos pela posse e uso da terra, trazendo 

consequências socioambientais negativas. Como foi analisado anteriormente, a política de 

incentivos fiscais atraiu muitos agropecuaristas para a região, ao longo das rodovias federais. 

Também se percebe a ausência governamental, por meio das instituições e órgãos estatais, 

que, com poucos recursos humanos e financeiros, não conseguiram implementar as políticas 

traçadas no plano desenvolvimentista. Segundo Castro (2008, p. 16), “Muitos ocupantes 

instalam-se bem além do perímetro de 12 km da colonização, a 30 e 40 km da estrada 

principal. Na terceira fase, entre 1982-1984, o INCRA libera reserva florestais e demarca 

lotes para além de 12 km”. Portanto, entre 1970 e 1982, os agropecuaristas e madeireiros que 

entraram nas vicinais além de 10 ou 12 km consolidaram-se como proprietários das terras de 

500 a 1.500 hectares. Muitas dessas terras tinham documentação ilegal, pois, segundo Toledo 

(2012, p. 33): 

 
Primeiramente, o posseiro migrante ocupa ilegalmente, isto é, além da supervisão 
estatal, uma determinada parte da terra, destinada ou não ao processo de 
colonização. Depois que o grileiro efetivamente inicia sua exploração, isto é, quando 
se dá o desflorestamento, aparece o Estado para lhe conceder um título formal de 
posse da terra. A partir desse momento, o posseiro se transforma em colono 
oficialmente reconhecido. Valorizada a terra, inicia-se o processo de especulação 
imobiliária. O setor capitalista se insere no contexto para adquirir, a qualquer preço, 
aquela porção territorial. Ao retornar à situação de posseiro, o antigo colono invade 
novas áreas, reiniciando o ciclo. 
 

Segundo Castro, o registro de terras públicas, em muitos casos, foi feito por meio da 

grilagem:16 

                                                           
16 A palavra “grilagem” vem da história de preencher uma lacuna na cadeia dominial. Isto é, para que alguém 
adquira o título definitivo de uma propriedade, deve provar a cadeia dominial. Na Amazônia, as terras públicas, 
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A partir dos anos 70 e 80, a terra pública, habitada secularmente por colonos, 
ribeirinhos, índios, caboclos em geral, foi sendo colocada à venda em lotes de 
grandes dimensões para os novos investidores, que as adquiriam diretamente dos 
órgãos fundiários do governo ou de particulares (que, em grande parte, revendiam a 
terra pública como se ela fosse própria). Em ambos os casos, era frequente que as 
terras fossem demarcadas pelos novos proprietários numa extensão muito maior do 
que a dos lotes que originalmente haviam adquirido (CASTRO, 2008, p. 21). 
 

A questão da grilagem de terras públicas na Amazônia intensificou-se a partir do 

Decreto-Lei n.º 1.164/1971, do presidente Médici, passando as terras dos Estados para a 

União. O INCRA,17 na primeira fase, embora faltassem as condições básicas nas terras 

destinadas para os agricultores, cumpriu a função de distribuir os lotes para cada família, 

como foi demonstrado anteriormente. Por outro lado, o governo não conseguiu ter o controle 

das terras devolutas, com a chegada de muitas empresas agropecuárias. Daí se constatou que 

muitos agropecuaristas ocuparam grandes extensões de terras, pois não havia a definição pelo 

INCRA de limites e coordenadas. Segundo Scholz (2004, p. 20), “A propriedade legal não 

existe em muitas partes do Pará, especialmente ao longo da rodovia federal BR-163 e no 

Município de Altamira, onde é planejada a construção da represa. A terra é propriedade do 

Estado do Pará ou da União”. 

Como os conflitos pela posse da terra intensificavam-se a cada ano, ocorrendo muitos 

assassinatos, como se verá a seguir (item 2.2.4), a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e os 

movimentos sindicais exigiam do governo uma solução diante da grilagem. Por isso, o 

Congresso Nacional criou uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar a 

ocupação de terras públicas na Amazônia, por meio do Requerimento n.º 2/1999 e por Ato da 

Presidência, de 14 de março de 2000, composta por 17 membros. O relatório final foi 

apresentado no dia 29 de agosto de 2001, sob o título de “Relatório da Comissão Parlamentar 

de Inquérito Destinada a Investigar a Ocupação de Terras Públicas na Região Amazônica”. 

Constatou-se na CPI DA Grilagem (BRASIL, 2001, p. 35). 

 
A amplitude da rede de falsários que tem atuado no decorrer destes últimos 40 
anos, amparados, até hoje, na maior impunidade, facilitada pela conduta imoral 
de funcionários revestidos de Fé Pública que atuam nas Instituições 
encarregadas de registrar as transações dos imóveis rurais e acautelar os 
interesses do Patrimônio Público. 
 

                                                                                                                                                                                     

para serem particulares, devem obedecer às determinações da lei. Então, faltando um documento para obter a cadeia 
dominial, faz-se um documento em folha recente com data retroativa. Depois se coloca a folha numa gaveta com 
grilos, que vão “envelhecer” o documento. Depois de pouco tempo, o papel dará a impressão de ser antigo. 
17 O INCRA é responsável pela reforma agrária e o assentamento de agricultores familiares. É subordinado ao 
Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) e administra as áreas da união, entre outros, no Estado do Pará. 
O INCRA foi criado na década de 1970 para colonizar as áreas “vazias” do Brasil, especialmente na Amazônia.  
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A grilagem acontecia nas fraudes nos títulos, nos processos, nas demarcações, na 

localização e no registro (BRASIL, 2001). A CPI da Grilagem descobriu que cerca de 100 

milhões de hectares foram grilados na Amazônia. O Instituto de Terras do Pará (ITERP), com 

o apoio das entidades do Poder Judiciário, conseguiu recuperar a posse para o domínio 

público da grilagem feita por Cícero Rego de Almeida.18 Ele tinha registrado no cartório de 

Altamira-PA 4,7 milhões de hectares, mas o ITERPA conseguiu, depois da CPI da Grilagem 

do ano 2000, anular o título, e a terra voltou ao Estado do Pará. Tudo acontecia graças ao 

poder do “fantasma Carlos Medeiros”.19 Segundo Sérgio Sauer (2005, p. 23): 

 
A grilagem, de acordo com os dados do próprio governo, foi proporcionada pela 
fragilidade do sistema de registro de terras e ocorreu, no decorrer da história, através 
de diversos mecanismos: falsificação de títulos e seus registros, registro de escritura 
de compra e venda sem linhagem da transmissão, invasão de áreas para derrubada da 
floresta e prática da pecuária extensiva e ainda por acréscimo de áreas nos 
documentos de posse. Outro fator fundamental para a ocorrência da grilagem foi a 
superposição de competências entre União e o Estado para proceder à titulação em 
vários períodos históricos. 
 

Em 2005, o Ministério do Meio Ambiente, por meio do Programa-Piloto para a 

Proteção das Florestas Tropicais do Brasil e do Projeto de Apoio ao Monitoramento e Análise 

(AMA), pelo Projeto BRA 98/2005 – Solicitação SQC n.º 40-1912/2004, contratou o Instituto 

de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) para promover uma pesquisa sobre a grilagem 

de terras públicas e a sua inserção nas dinâmicas do desmatamento na Amazônia brasileira. O 

relatório confirmou que existe um esquema de grilagem e uso de terras públicas em favor de 

pessoas, grupos e empresas econômicos nacionais e estrangeiros na aquisição de terras 

públicas por particulares na Amazônia (INSTITUTO DE PESQUISA AMBIENTAL DA 

AMAZÔNIA, 2005).  

Constata-se que as causas dos conflitos agrários e ambientais surgidos desde o regime 

militar na Amazônia foram favorecidos pelo incentivo a grandes projetos econômicos que 

ocuparam, de forma ilegal, grande parte de terras públicas. Tudo isso em nome do progresso e 

do crescimento econômico do Brasil, mas não dos brasileiros (SAUER, 2005, p. 23). Isso  

pode ser observado na pesquisa (GRÁF. 2), quando se fala dos conflitos ao longo da BR-163, 

                                                           
18 Cícero Rego de Almeida, nasceu em Óbidos-PA, viveu quase sempre no Estado do Paraná, onde fundou o 
grupo CR Almeida. Segundo o jornalista do Pará Lúcio Flávio Pinto, o grupo CR Almeida tem um patrimônio de 
R$ 9,4 bilhões. Ele grilou mais de 6 milhões de hectares na região da Terra do Meio-PA. Faleceu em março de 
2014, vítima de um enfarto. Segundo depoimento dos que o conheci, era um homem muito violento. Hoje seu 
filho, Marcelo Almeida, é deputado federal.  
19 O caso típico de grilagem era utilizar o nome de pessoas “fantasmas” com procurações para provar a cadeia 
dominial, o que é obrigatório na legislação brasileira para adquirir um imóvel. Assim, utilizando-se de 
procuração falsa, os grileiros agiam “legalmente” para apresentar nos cartórios a exigência da lei, de provar a 
veracidade dos documentos e, assim, adquirir terras públicas, passando, a partir desse ato, a terras particulares.  
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os quais ainda são atuais. E para confirmar as respostas dos questionários e perceber que 

existem ainda sérios conflitos, como foi o caso recente, ocorrido no dia 21 de fevereiro de 

2015, quando a Polícia Federal prendeu Ezequiel Antônio Castanha, acusado de grilagem de 

terras e desmatamento ilegal:  

 
A “Operação Castanheira” que reúne “maiores desmatadores” da Floresta 
Amazônica brasileira. Na ação, 40 mandados judiciais (sendo 22 de busca e 
apreensão e 11 de prisão preventiva, segundo as informações da Polícia federal) são 
cumpridos por 96 policiais federais e 19 servidores do IBAMA. As diligências são 
realizadas na cidade de Novo Progresso e nos Estados de São Paulo, Paraná e Mato 
Grosso. Segundo informações da Polícia Federal, a quadrilha invadia terras públicas, 
como a Floresta Nacional de Jamanxim, no Pará, e realizava queimadas para 
formação de pastos. A área era, então, loteada e revendida a produtores e 
agropecuaristas (POLÍCIA FEDERAL..., 2014). 
 

Segundo o diretor de Proteção Ambiental do IBAMA, Luciano Evaristo, que 

acompanhou a operação, a efetivação da prisão do grileiro Castanha é o maior marco 

representativo das ações de combate ao desmatamento no Oeste do Pará: 

 
A desarticulação desta quadrilha contribui significativamente para o controle do 
desmatamento na região. Castanha vinha atuando na BR-163 invadindo terras da 
União, promovendo o desmatamento e comercializando ilegalmente as terras 
furtadas. Apenas o núcleo familiar do grileiro responde por quase R$ 47 milhões em 
multas junto ao Ibama, sem contar com os autos de infração em nome dos demais 
membros da quadrilha. O maior desmatador da Amazônia será julgado pela Justiça 
Federal e poderá receber pena de mais de 46 anos de prisão pelos diversos crimes 
cometidos, tais como desmatamento ilegal, formação de quadrilha, lavagem de 
dinheiro, uso de documentos falsos, além de outros.20 
 

A situação fundiária ao longo da BR-163 continua sem solução, pois a 

Superintendência do INCRA de Santarém não consegue consolidar as políticas públicas nos 

assentamentos por falta de servidores, recursos orçamentários do governo federal. Exemplo 

dessa situação é a realidade do Projeto de Assentamento PA-Areia I e II, no Município de 

Itaituba, e o caso do PA-Ypiranga, no Município de Trairão-PA. Há conflitos parecidos no 

Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) de Anapu,21 onde a irmã Dorothy Stang foi 

assassinada por defender a terra em favor dos agricultores. Diante da situação, mesmo o 

INCRA sabendo das irregularidades dentro desses PA, os madeireiros e fazendeiros 

continuam utilizando “laranjas”22 para se manterem no lote de terra destinado à reforma 

                                                           
20 Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/.../preso-o-maior-desmatador-da-amazonia-de-todos>. Acesso em: 
21 jun. 2015. 
21 Sobre o PDS-Esperança, em Anapu-PA, ver Sauer (2005, p. 88-91). 
22

 Chamamos de “laranjas” as pessoas que se cadastram no INCRA como cliente de reforma agrária. Depois 
vendem a posse e vão ocupar, muitas vezes, outros lotes e, assim, há um ciclo vicioso de apropriação indevida de 
terras na Amazônia que se dá da seguinte forma: “1. Interessados se juntam e fundam ‘cooperativas’, para 
‘adquirir’ terras na Amazônia. Eles selecionam uma determinada área; 2. Depois solicitam do INCRA uma 
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agrária. Os próprios peritos do INCRA, segundo um relatório de 2014 elaborado pelo 

Sindicato Nacional dos Peritos Federais Agrários (SindPFA), constataram na vistoria nesses 

assentamentos comprovam o não cumprimento das políticas de reforma agrária pelo 

INCRA.23 Na ação civil pública que impetraram contra o INCRA, mostraram os erros em 60 

processos de criação do projeto de assentamento nos anos de 2005 e 2006. Segundo um perito 

federal agrário:  

 
Talvez as duas exceções nos 24 projetos que foram liberados judicialmente e que 
tiveram alguma ação do INCRA após esta decisão sejam os Projetos de 
Assentamentos Areia e Ypiranga. Estes passaram nos últimos dois anos por revisão 
ocupacional de lotes, graças às pressões dos movimentos sociais e o Ministério 
Público Federal.24 
 

Em 2009, governo federal criou o Programa Terra Legal,25 com a finalidade de dar 

título definitivo aos ocupantes das terras da colonização ao longo da BR-163. No entanto, 

muitos agricultores já haviam vendido suas posses. O desafio permanece para os agricultores 

familiares que exigem a aplicação da lei de proteção das terras e do meio ambiente nos 

assentamentos. Em 2011, houve ação judicial na Comarca de Itaituba proposta por 

fazendeiros contra os agricultores que já tinham a licença de ocupação (LO), mas não 

constavam do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR).26 O juiz concedeu a ordem de 

                                                                                                                                                                                     

informação sobre a situação fundiária desta área selecionada. O INCRA tem que emitir estas certidões dentro de 
um prazo de 30 dias; 3. A certidão confirma que a área não é propriedade particular e não inclui áreas indígenas 
ou projetos de assentamento, é elaborado um plano de uso econômico; 4. Este plano junto à informação por 
escrito é apresentado ao IBAMA solicitando o desmatamento. O IBAMA dá autorização de desmatamento 
muitas vezes de forma ilegal, porque só poderia autorizar o desmatamento se os títulos de terra fossem 
apresentados; 5. A seguir, o desmatamento é realizado o que se torna a ‘prova’ que a terra é realmente usada de 
forma econômica; 6. O próximo passo é cartório, onde acontece, com base na certidão do INCRA, na 
autorização do IBAMA e na prova sobre o uso real, e emissão da escritura ilegal de um título de terra; 7. Após o 
recebimento odo título de terra os latifundiários vendem o terreno para outros compradores que o adquirem de 
boa-fé” (SCHOLZ et al., 2004, p. 21). 
23 O INCRA deve garantir nos assentamentos infraestrutura, crédito de apoio (fomento), habitação, estradas, 
energia, fazer convênio de assistência técnica e crédito de financiamento. 
24 Entrevista concedida por ocasião da aplicação do questionário deste trabalho e resposta do perito federal 
agrário em nome do SindPFA.  
25 O governo federal criou, em 2009, o Programa Terra Legal, com o objetivo de beneficiar até 300 mil posseiros 
dentro das glebas federais, em 463 municípios na Amazônia Legal. A principal mudança estrutural do Ministério 
de Desenvolvimento Agrário (MDA) ocorreu com o Decreto n.º 6.813/2009, que criou, dentro da Secretaria 
Executiva do MDA, o Departamento de Planejamento, Monitoramento e Avaliação da Regularização Fundiária 
na Amazônia Legal, passando a trabalhar junto com o INCRA. Disponível em: <http://imazon.org.br/a-
regularizacao-fundiaria-avancou-na-amazonia-os-dois-anos-do-programa-terra-legal/>. E o funcionamento do 
Programa, em: <http://portal.cnm.org.br/sites/6700/6745/palestra_3_terra_legal.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2015. 
26 O controle sobre o registro de imóveis (Lei nº 10.267/2001 - CNIR - Cadastro Nacional de Imóveis Rurais) é a 
forma que o governo tem de saber a quem pertencem os imóveis rurais. Para o projeto de assentamento (PA), é 
importante usar essa lei para proteger possíveis fraudes, colocando “laranjas”, ou melhor, pessoas não clientes de 
reforma agrária nos PA. Prática comum nos assentamentos da Amazônia, utilizada por fazendeiros e madeireiros 
para garantir posteriormente a posse do imóvel.  
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despejo dos agricultores com LO. Com isso, a CPT e a Associação dos Agricultores do 

Ypiranga recorreram ao Ministério Público Federal de Santarém, solicitando uma vistoria. Em 

2014, os técnicos foram destinados pelo INCRA ao PA-Ypiranga para verificar essa situação. 

A vistoria resultou num relatório de 54 páginas que apontou todas as irregularidades e 

confirmou a permanência dos agricultores nos lotes (NUNES; PAIM; CUNHA NETO, 2014). 

No entanto, ainda hoje, não há uma solução viável para os agricultores familiares no PA-

Ypiranga e outros PA ao longo da BR-163, porque a superintendência do INCRA em 

Santarém e as unidades avançada do INCRA de Mitituba e Rurópolis não dispõem de 

recursos humanos e orçamento para trabalho de campo com equipe técnica.  

Os conflitos socioambientais que aparecem nas respostas do questionário (GRÀF.2)  

são muito semelhantes entre os diferentes grupos sendo a questão os conflitos pela posse de 

terra e a grilagem, conflitos com o IBAMA quando aplica as multas sem orientação prévia 

dos pequenos agricultores que estão isolados no meio da floresta. Mas também a omissão do 

IBAMA na fiscalização diante da exploração ilegal de madeiras.  Por outro lado, os 

madeireiros reclamam que o governo dificulta o projeto de manejo, pois segundo eles, as leis 

são muito rígidas. No entanto, as organizações sociais, entidades de assessoria e líderes das 

igrejas vêem a atuação ilegal dos madeireiros não respeitando as leis e o IBAMA não 

fiscalizando e punido essas práticas ilegais. Também existem muitos conflitos de grilagem de 

terras, assassinatos no campo e a impunidade que gera mais violência pelo fato de não haver 

um processo de investigação e punição dos autores dos assassinatos. Mas também existes 

conflitos entre as próprias organizações dos agricultores pela questão política ou interesses 

econômicos por divergência do modelo de desenvolvimento que se pretende implantar na 

região. Assim, surgem também os conflitos dos movimentos com o governo por não garantir 

os direitos sociais. E também os movimentos sociais sofrem perseguição dos grandes 

proprietários de terra e madeireiros quando denunciam as práticas ilegais de desmatamento, 

grilagem de terras e violência contra os trabalhadores rurais.  
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GRÁFICO 2 - Quais os conflitos existentes ao longo da BR-163 

Fonte: elaborado pelo autor.
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2.2.2. Desmatamento e comércio ilegal de madeira 
 

O governo militar, com o modelo desenvolvimentista da Amazônia, promoveu o 

processo migratório em vista do crescimento econômico. Assim, a floresta foi derrubada com 

o apoio do governo militar, mesmo havendo a Conferência de Estocolmo, em 1972, que 

buscava aprovar medidas de proteção ao meio ambiente e diminuição da poluição. Para o 

governo, o progresso devia acontecer com o desmatamento em vista do projeto agrícola para a 

região, tanto dos agricultores como dos grandes projetos agropecuários e madeireiros. 

Segundo Alencar et al. (2004, p. 25-41), “São muitos os motivos de desmatamento, tais como 

a pecuária, a agricultura familiar, produção de grãos de soja, exploração de madeira e do 

incêndio florestal”. Há uma degradação do solo e do meio ambiente com a política de 

exploração ilegal da madeira, da criação do boi e da plantação da soja. Consequências das leis 

não aplicadas, ameaças e assassinatos de defensores da floresta, e uma crise provocada para as 

futuras gerações (SAUER, 2005, p. 78). 

Segundo Scholz et al. (2004, p. 19): 

 

As perspectivas futuras para uma melhoria das condições de vida na Amazônia rural 
permanecem desfavoráveis; o aumento do êxodo para as cidades poderia ser a 
consequência. Tanto a construção da barragem de Belo Monte quanto o asfaltamento 
da BR-163 levarão a dinâmica do desmatamento.  

 

Por isso, Scholz et al. (2004, p. 18) dizem que:  

 
Enquanto a área total desmatada na Amazônia Legal no mês de janeiro de 1978 foi 
apenas de 152.200 km2 (3,7% da área total de floresta da Amazônia), em 2001, foi 
de 607.957 km2 (14,7% da área total da floresta). No ano de 2001, a área desmatada 
no Pará foi de 207.041 km2 (17,6% da área original de floresta primária), seguida do 
Mato Grosso, com 150.609 km2 (28,5%), e Maranhão, com 105.581 km2 (52,6%).  
 

Esses dados fazem pensar sobre o impacto da ação humana no meio ambiente. Isso, 

segundo Alencar (2004, p. 23), tem as seguintes consequências: 

 
a) Visa apenas a justificar a posse da terra, sendo usado de forma especulativa para 
“mostrar produtividade” aos órgãos governamentais, tais como o INCRA; b) ocorre 
em terras inapropriadas ao cultivo agrícola e à criação de gado (p. ex. relevo 
acidentado, solos inapropriados, sob alto índice de precipitação, distante de 
mercados e estradas), levando a sistemas agropecuários de baixa produtividade; c) 
fere o Código Florestal (desmatamento de reserva legal/ou das áreas de proteção 
permanente Lei n. 4.771, de 15 de novembro de 1965), ou seja, é ilegal; d) ocorre 
em unidade de conservação, terras indígenas, ou em áreas de elevado valor para a 
conservação ou utilização sustentável da biodiversidade (áreas ainda não protegidas 
por unidades de conservação); e) ocorre em áreas onde a melhor opção econômica 
de uso da terra é a florestal – seja para a produção madeireira, seja para a produção 
não madeireira, ou para ambas. 
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Segundo o norte-americano Thomas Lovejoy (2015, p. 15): 

 
O desmatamento continua avançando e está muito próximo de chegar a um ponto 
crítico, que seria cerca de 20% da cobertura vegetal total. Se isso for alcançado, o 
ciclo hidrológico da Amazônia poderá ser prejudicado. Esse mecanismo foi 
descoberto pelo engenheiro-agrônomo brasileiro Eneas Salati, em 1970. Ele 
constatou que metade de tudo o que chove na Amazônia é gerada através da 
evaporação e da transpiração da água absorvida pelas plantas que depois volta para a 
atmosfera. É aquilo que alguns especialistas apelidaram de “rios voadores”. 
 

Os crimes ambientais por causa de desmatamento e grilagem de terras são fatos reais 

do dia a dia das comunidades ao longo da BR-163. Ações judiciais são frequentemente 

ajuizadas pelo Ministério Público Federal de Santarém. A Justiça Federal em Itaituba-PA, no 

dia 28 de agosto de 2015, por exemplo, condenou o pecuarista Luiz Losano Gomes da Silva 

pelo desmatamento ilegal de aproximadamente 1.190 hectares de vegetação na Floresta 

Nacional do Jamanxim, em Novo Progresso-PA. O Juiz conclui a sentença, segundo a 

Procuradoria da República no Pará (2015a): 

 
Não há dúvida, o réu desmatou, sem autorização, área de floresta nativa de tamanho 
expressivo, a qual deveria ficar preservada, uma vez que a manutenção da 
biodiversidade dentro de padrões sustentáveis, incontestavelmente, garante o 
oferecimento, pela natureza, de fatores ambientais essenciais à vida e ao sustento do 
ser humano, como água, solo, clima equilibrado. 
 

Outro caso recente na Polícia Federal e no Ministério Público de Santarém foi a 

Operação Madeira Limpa, realizada no dia 24 de agosto de 2015. Um grupo foi acusado de 

coagir trabalhadores rurais para aceitarem a exploração ilegal de madeira dos assentamentos do 

Oeste paraense em troca da manutenção de direitos básicos, como o acesso a créditos e a 

programas sociais. Segundo informação dos coordenadores da operação (PROCURADORIA 

DA REPÚBLICA NO PARÁ, 2015a), o prejuízo mínimo estimado ao patrimônio público seria 

de R$ 31,5 milhões. Entre os presos, havia servidores públicos das três esferas de governo 

(IBAMA, INCRA, SEMA-Pará, SEFA-Pará e Secretaria Municipal de Meio Ambiente) e 

madeireiros envolvidos em retirada de madeira de terras públicas, num total de 41 mandados 

de prisão e de busca e apreensão. Entre os presos está o superintendente do INCRA de 

Santarém e mais cinco servidores federais. Para a Procuradoria da República no Pará (2015a), 

eles agiam da seguinte forma: 

 
Enquanto o primeiro núcleo concentrava os negociantes de créditos florestais 
fictícios (esses negociantes são conhecidos como “papeleiros”) e empresas que 
recebiam a madeira extraída ilegalmente, o segundo núcleo atuava diretamente com 
o desmatamento, sob a permissão de servidores do Incra, e o terceiro núcleo era 
responsável pela mercantilização de informações privilegiadas sobre fiscalizações 
realizadas por órgãos ambientais e pela liberação irregular de empresas com 
pendências nessas instituições. 
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Deve haver medidas de ação governamental para conter o desmatamento, uma vez que 

a legislação protege o meio ambiente e a população sabe disso, como se percebe nas respostas 

no (GRÁF. 3, p. 44) sobre os pontos positivos da legislação brasileira. Por isso o IBAMA 

deve ser mais bem estruturado para exercer a fiscalização na região, como ter meios de 

transporte e comunicação entre outros órgãos como INCRA, FUNAI, SEMA Estadual. Para 

isso: a) deve acontecer com um programa amplo de proteção e monitoramento ambiental das 

áreas protegidas, como as unidades de conservação, assentamentos ou áreas indígenas da 

região; b) É fundamental promover e incentivar o manejo florestal comunitário sustentável 

por meio da desburocratização e facilitação de financiamento; c) estabelecer linhas de 

microcrédito solidário menos burocráticas e mais acessíveis aos agricultores dos 

assentamentos, favorecendo a viabilização da produção agroflorestal com base no Plano de 

Desenvolvimento Ambiental (PDA); d) é preciso apostar em políticas governamentais com a 

parceria público-privada para construir uma margem de segurança ambiental na Amazônia.  

No entanto, existem ainda situações negativas das práticas de danos ambientais por 

fato dos grandes proprietários e madeireiros não cumprirem a legislação ambiental e também 

os direitos fundamentais garantidos na Constituição. As respostas do questionário (GRÁF. 3, 

p. 45) nos pontos negativos confirma os conflitos e que os trabalhadores migrantes se tornam 

cada vez mais vítimas do próprio sistema criado pelo Estado de criar desigualdades na 

distribuição das terras no Projeto de colonização da reforma agrária com 100 hectares e os 

agropecuaristas chegando até 3.000 hectares. Essa análise que está sendo feita nesse capítulo 

demonstra as injustiças e desigualdades socioambientais ao longo da BR-163, Oeste do Pará. 
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(continua) 
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GRÁFICO 3 - Pontos positivos e negativos na política do desenvolvimento sustentável 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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2.2.3. Política dos grandes projetos de mineradoras e hidrelétricas na Amazônia 
 

O governo militar com o I Plano Quinquenal (1967-1971), elaborou a política para os 

grandes projetos minero-metalúrgicos e hidrelétricos na Amazônia. O Porto Trombetas, no 

Município de Oriximiná, foi o primeiro empreendimento, iniciado em 1974. Segundo Petit 

(2003, p. 98),  

 

Com a descoberta das jazidas de bauxita pela empresa de Alumínio do Canadá - 
ALCAN num total de 600 milhões de toneladas. Em agosto de 1979, saía do Porto 
Trombetas da empresa Mineradora Rio do Norte (MRN) o primeiro barco carregado 
de bauxita para o exterior.  

 

No entanto, já em 1967, houve a descoberta de Carajás, mas a criação do Programa 

Grande Carajás (PGC) foi em 1980. Segundo Petit (2003, p. 98):  

 
A partir da segunda metade dos anos 70, a exploração e comercialização do minério 
de ferro e outros minerais descobertos no Pará converteram-se no objetivo principal 
da intervenção econômica do Regime Militar na Amazônia. Com a finalidade, e já 
em andamento a construção da hidrelétrica de Tucuruí e da estrada de ferro Carajás-
Ponta da Madeira (São Luís do Maranhão), através do decreto-lei n. 1.813, de 24 de 
novembro de 1980, foi instituído o Programa Grande Carajás (PGC). 

 

  As consequências ao meio ambiente e aos povos indígenas só não foi maior porque 

na década de oitenta para as mineradoras e governo federal receber financiamento do BIRD 

que faz parte do Banco Mundial foi exigido um plano de ajuste que incluísse a questão social 

e ecológica. Segundo Lúcio Flávio Pinto (2015, n. 594, p.16): 

O mesmo BIRD exigiu que o governo federal incluísse um capítulo indígena no 
Programa Grande Carajás, derivado dos interesses da então estatal Companhia Vale 
do rio Doce. Na versão original, inexistia essa preocupação. Foi ainda o Bird que 
destruiu as pontes do financiamento para hidrelétricas na Amazônia, quando elas se 
tornaram uma ameaça concreta. 

 

A Vale do Rio Doce27 foi privatizada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, em 

1997, por 3,1 bilhões, quando, na verdade, valia R$ 92,64 bilhões. Os dados que constam da 

cartilha “A Vale é nossa” (GRITO DOS EXCLUÍDOS, 2007) indicam que “São 13 

siderúrgicas ao todo na Grande Carajás. Hoje, a maior produtora de minério de ferro do 

mundo, com um faturamento só no primeiro trimestre de 2007, de R$ 5,09 bilhões de reais, 

                                                           
27

 A Vale é uma das maiores mineradoras hoje no mundo. Era uma empresa estatal com sede no Rio de Janeiro, 
mas tem o Programa Grande Carajás no Pará.  
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superando a Petrobrás e demais empresas na América Latina”.28 Segundo Lúcio Flávio Pinto 

(2007):29 

 
A exploração de minério completa o quadro desse tipo de produção destinada à 
exportação e geração de divisas para o país. Os eucaliptos estão numa produção de 
1 milhão de hectares e a maior parte disso vai ser na forma de pequenas 
propriedades, com as transnacionais incentivando o pequeno produtor e o 
assentado da reforma agrária a adotar o cultivo, segundo denúncia Rogério Hohn, 
coordenador nacional do MAB: “A Amazônia é o último território a ser 
desbravado pelo capitalismo, que está aqui há mais de 500 anos, porém acelera a 
dominação da força de trabalho e da natureza nos últimos anos. Não é um 
capitalismo industrial, mas sim de entrega das riquezas ao capital internacional. 
 

A mineração está cada vez mais eficiente no seu projeto econômico de exploração 

intensa de minério, afetando as comunidades tradicionais e o meio ambiente não só no Brasil, 

mas nos países pan-americanos No contexto das atividades do Comitê Executivo da Rede 

Eclesial Pan-Amazônica (Repam), as atividades mineradoras devem garantir o respeito 

irrestrito às comunidades indígenas e, sobretudo, à dignidade da pessoa humana e igualmente 

o cuidado do ambiente natural (BARRETO, 2015). A Igreja sugere que os movimentos 

sociais e eclesiais devem se organizar para responder ao desafio de uma mineração 

irresponsável e de um extrativismo irracional (CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS 

DO BRASIL, 2015; IGREJA E MINERAÇÃO, 2015). A situação das populações tradicionais 

é afetada por causa dos interesses das grandes mineradoras. 

Há grandes projetos hidrelétricos no Estado Pará, como Tucuruí e Belo Monte. 

Também está nos planos do governo a construção de sete hidrelétricas no rio Tapajós, o 

chamado Complexo Tapajós,30 o qual afetará diretamente os povos indígenas mundurucus no 

alto rio Tapajós e comunidades ribeirinhas, além de todos os outros danos ambientais.  

Segundo Lúcio Flávio Pinto (2015, n. 595, p. 10), “O governo federal pretende executar os 

projetos das hidrelétricas de São Luiz do Tapajós, que seria a quarta maior do Brasil e a sexta 

do mundo, com oito mil megawatts, e Jatobá, a 10ª maior do ranking nacional com quase 2,4 

mil MW”. Essa energia produzida para ser transportada para o Centro-sul sem ter uma política 

para o uso da energia a nível local. Segundo Jean Pierre Leroy e Julianna Malerba (2010, p. 

                                                           
28 Ver também: Jornal Brasil de Fato, São Paulo, publicações de maio de 2007. 
29 Jornalista originário de Santarém tem ação independente e acumula um grande conhecimento de toda a 
realidade de ocupação da Amazônia, desde o regime militar. Por isso optou pelo jornalismo pessoal. Isto é, 
produz independente seus conhecimentos e os publica no chamado “Jornal Pessoal”. 
30 O chamado Complexo Hidrelétrico Tapajós prevê a construção de sete usinas ao longo dos dois rios, no Oeste 
do Pará, impactando diretamente 32 comunidades tradicionais, entre quilombolas, ribeirinhos, pescadores 
artesanais, extrativistas e cerca de dois mil quilômetros de território indígena (TERRA DE DIREITOS, 2013).  
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40)31, “Nenhum rio, no Brasil e no mundo, pode suportar a construção de cinco hidrelétricas. 

Em abril de 2009, os povos da Bacia do Tapajós, reunidos no município de Itaituba, no Pará, 

divulgaram carta aberta se declarando contrário ao Complexo Hidrelétrico do Tapajós”. 

A Usina de Belo Monte é um exemplo de um debate sobre todos os aspectos, pois a 

obra foi iniciada com muitos vícios jurídicos e ainda hoje há processos e demandas 

interpostos pelo Ministério Público Federal (MPF). Um dos mais recentes, por exemplo, foi 

em 23 de setembro de 2015, quando foram encaminhadas duas recomendações à Funai, 

recordando as obrigações a serem cumpridas antes da licença de operação (LO) da usina 

hidrelétrica (UHE) de Belo Monte. Os povos indígenas exigem ser consultados, como consta 

da OIT 169 e no artigo 23 do Plano Emergencial de Proteção das Terras Indígenas. Segundo 

Pinto (2007):  

 
O MPF tem sido firme na argumentação jurídica, através de nova ação civil pública 
em defesa dos povos indígenas, na questão do meio ambiente e principalmente na 
questão da empresa não dispor dos TERMOS DE REFERÊNCIA para o estudo e 
o relatório de impacto ambiental. Mas preocupa a falta de seriedade da Eletronorte 
e Eletrobrás, pois os documentos não nos convencem da potência de projeto da 
usina, da energia firme que pode fornecer, do preço viável para gerar e transmitir por 
grande distância e de sua viabilidade enquanto empreendimento isolado. Isso é 
grave, pois sem um termo de referência, o poder público renuncia à sua 
responsabilidade e delega o poder decisório aos empreiteiros particulares. Isso 
significa uma grave involução institucional (grifo autor ). 
 

Todos os estudos apresentados de natureza antropológica, a avaliação ambiental 

integrada da bacia e o respectivo Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável não 

foram suficientes para mudar o modelo de uso de construção de hidrelétrica. Assim, dia 22 de 

setembro de 2015, o IBAMA negou a licença de operação da Hidrelétrica de Belo Monte. 

Sem a licença, a usina ficaria impedida de encher o reservatório e, consequentemente, de 

iniciar a geração de energia. O motivo foi o não cumprimento das condicionantes dos direitos 

dos povos indígenas, conforme denunciado pelos procuradores da República Thaís Santi e 

Ubiratan Cazetta (PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARÁ, 2015b), “A desintrusão 

da Terra Indígena Cachoeira Seca, a desintrusão da Terra Indígena Arara da Volta Grande, a 

ampliação da Terra Indígena Paquiçamba com garantia de acesso ao reservatório, o 

fortalecimento da Funai, a reestruturação do atendimento à saúde indígena”. Para o diretor de 

licenciamento do Ibama, Thomas Miazaki: 

 
Diante da análise apresentada no referido Parecer Técnico, bem como do histórico 
de acompanhamento da equipe de licenciamento ambiental da UHE Belo Monte, 

                                                           
31

 Ver sobre  IIRSA, energia e  mineração: ameaças e conflitos para às terras indígenas na Amazônia brasileira 

(LEROY; MALERBA, 2010). 
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informo que foram constatadas pendências impeditivas à emissão da Licença de 
Operação para o empreendimento (BORGES, 2015).  
 

Diante da denúncia da Procuradoria da República no Pará e do Movimento Xingu 

Vivo para Sempre (MXVPS) de não cumprirem os direitos dos povos indígenas, decidiu-se 

conceder a licença de operação. Ora, a Funai, desde o início das obras, sabia que essas 

condicionantes sobre a questão indígenas deveriam ser cumpridas. Pode-se constatar que a 

Eletronorte trabalha com a hipótese do fato já consumado. Isto é, em pouco tempo, e tudo vai 

funcionar conforme seus planos, violando a legislação e os direitos humanos das populações 

afetadas, também causando danos ambientais irreparáveis.  

O governo federal não tem ouvido o clamor das populações tradicionais e dos 

movimentos sociais, como o do MXVPS, no sentido de discutir novas alternativas de geração 

de energia no plano nacional. São muitas as possiblidades de energias renováveis, embora há 

questionamentos sobre as pequenas centrais de hidrelétricas (PCH), as quais também causam 

impactos ao meio ambiente, segundo analisam Maraluce Custódio e Paula Teles (2014): 

 
Outras fontes de energia renovável que não seja as obtidas das águas estão sendo 
implantadas no Brasil, mas ainda de forma muito lenta. Esse sistema é necessário não 
só para se evitar um colapso no setor energético, mas também para o crescimento 
econômico ocorra de forma sustentável. As PCHs podem ser uma forma menos 
impactantes que as UHs, mas não resolvem o problema de falta de energia e ainda 
podem causar danos ao meio ambiente. 
 

O modelo energético pensado para a Amazônia tem sido questionado pelos 

movimentos sociais, Ministério Público Federal no Pará e em Rondônia. A população já sente 

as mudanças sociais e ambientais com consequências socioambientais sentidas pelas presentes 

e futuras gerações. 

 

2.2.4. Violência, assassinatos, perseguição aos defensores dos direitos humanos e do meio 
ambiente 

 

A violência no campo reflete com base na história dos povos da Amazônia que, desde 

o início da colonização portuguesa, foram vítimas da opressão e escravização. O Brasil está 

marcado por muitas lutas camponesas e, na Amazônia, por exemplo, a Cabanagem. Mas, a 

partir do regime militar, as disputas por terras intensificaram-se pelo fato de o governo militar 

ter incentivado a migração e depois abandonado (ou se omitiu) o processo de implantação e 

conciliação com os setores privados e dos movimentos dos agricultores. Por isso a Igreja 

Católica, por meio da CNBB, em parceria com outras Igrejas, criou, em 1975, a Comissão 



51 

Pastoral da Terra (CPT).32 A CPT lança anualmente, em nível nacional, os dados de toda a 

situação fundiária, reforma agrária, violência e assassinatos de índios, posseiros, quilombolas, 

pescadores, agricultores, ribeirinhos, sem-terra, lideranças religiosas (COMISSÃO 

PASTORAL DA TERRA NACIONAL, 2015): 

 
Do total de 1.270 casos de assassinatos no campo registrados nas últimas três 
décadas – alguns casos incluem mais de um assassinato –, apenas 108 foram 
julgados, menos de 10% deles, e somente 28 mandantes dos crimes e 86 executores 
acabaram condenados por seus crimes. Essas mortes são consequência direta da 
ausência da reforma agrária, falta de segurança pública, impunidade e morosidade 
do Poder Judiciário. Nesse cenário, milhares de famílias vivem em constante 
conflito com os grandes proprietários rurais por omissão do Estado, e o número de 
assassinatos aumenta, e poucos os julgados e condenados pelos crimes. 
 

Sobre a reforma agrária, analisa José Batista Afonso: 

 
Vivemos em um país em que a concentração de terra é violenta. A terra acaba sendo 
vista como algo quase intocável e os responsáveis por crimes pela posse de áreas 
não são punidos e acabam se sentindo numa situação de poder muito grande. É uma 
mentalidade de coronelismo que prossegue no Brasil, especialmente em Estados 
mais afastados, de fronteira com o agronegócio, onde massacres e chacinas brutais 
sequer são noticiados pela mídia, gerando, assim, a continuidade desses crimes 
(COMISSÃO PASTORAL DA TERRA NACIONAL, 2015). 
 

 A violência no campo e os conflitos agrários segundo a CPT e as entidades de 

Combate ap Trabalho Escravo, atribuem esta situação à impunidade, omissão e descaso dos 

governos federal e estadual na Amazônia como demonstrou as respostas do questionário 

(GRÁF. 2). Segundo Benvenuti (2011): 

 

É preciso que o governo priorize algumas ações que precisam ter mais agilidade, 
como a demarcação de terras indígenas e a regularização das terras de 
remanescentes de quilombos, comunidades ribeirinhas e áreas de proteção 
ambiental, além da fiscalização daquelas já existentes.  
 

A proteção dos defensores dos direitos humanos é a chave na luta pelos direitos 

humanos dos povos da Amazônia (ALDUNATE, 1991, p. 91-136). O relatório do “Estado em 

conflito”, lançado pela ONG Greenpeace (2003), afirma: “No Pará, há uma guerra não 

declarada em curso pela terra, pelos recursos florestais e por lucro rápido a qualquer custo. 

Hoje, a ocupação ilegal de terras públicas, violência, assassinato e escravidão são a face 

obscura da destruição da Amazônia”.33 

                                                           
32 A CPT é um organismo da CNBB que atua juntos aos agricultores, na formação da cidadania e direitos 
humanos e na Pastoral da Terra. Ver em <http://www.cptnacional.org.br> a história e os cadernos da violência 
no campo, lançados anualmente. 
33

 er os relatórios “Violação dos direitos humanos na Amazônia: conflito e violência na fronteira paraense” 
(SAUER, 2005). 
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Os assassinatos dos defensores dos direitos humanos na luta pela terra e meio 

ambiente marcam a história de violência no campo da Amazônia. Há casos emblemáticos:  

a) Chico Mendes: nascido em 1960, em Xapuri, no Acre, juntamente com a ex-

ministra do Meio Ambiente, Marina da Silva, começaram a organizar manifestações pacíficas 

contra o desmatamento da Amazônia e a expulsão dos seringueiros de suas terras onde faziam 

a extração de látex. Depois de ir aos Estados Unidos e denunciar na ONU e no BIRD, em 

1987, ele conseguiu reverter a realidade dos seringueiros e obteve a criação da primeira 

reserva extrativista na Amazônia brasileira. Segundo Toledo (2012, p. 158): 

 
Uma constante nos pronunciamentos era a preocupação de salientar que o povo 
brasileiro, de maneira geral, se importava com os destinos da Amazônia, 
diferentemente do que ocorria com o setor capitalista nacional e internacional. Essa 
concepção ambiental de Chico Mendes não interessa àqueles que propunham a 
internacionalização da Amazônia. 
 

O ativista foi assassinado em 22 de dezembro de 1988. Ele disse um dia:  

 
Se minha morte servir para pôr fim à impunidade dos fazendeiros e latifundiários do 
Acre, até que valia a pena. Mas a experiência nos ensina o contrário. Não é com 
grandes funerais que iremos salvar a Amazônia. Não quero flores no meu funeral, 
pois sei que elas serão arrancadas da floresta. Eu quero viver. (CHICO MENDES..., 
1989). 
 

Os jornalistas Zuenir Ventura e Elson Martins, em 1989, foram responsáveis por 

proteger a testemunha ocular do assassinato de Chico Mendes, Genésio Ferreira da Silva, que, 

na época, tinha 13 anos e trabalhava na fazenda de Darly Alves. Ele teve de ser tirado do 

Acre, pois havia o plano de assassiná-lo como “queima de arquivo”, pois ouviu todo o plano 

antes e depois do dia 22 de dezembro de 1988. Aos 27 anos, ele já tinha passado por várias 

cidades, escondendo-se e vivendo na solidão e na saudade de sua terra. Ele colocou no papel 

sua história e a de Chico Mendes, que virou livro com o nome “Pássaro sem rumo” (SILVA, 

2015), lançado no dia 27 de outubro de 2015, como Elson Martins (apud AULER, 2015) 

escreve na apresentação do livro: 

 
Genésio prova com este livro testemunhal escrito aos 27 anos (completou 40 em 
agosto de 2015) que não foi um menino qualquer pinçado das turbulências 
amazônicas. Mesmo com os estudos interrompidos na sexta série do ensino 
fundamental, consegue dar pistas confiáveis sobre o imaginário dos povos da 
Floresta Amazônica. Na forma como descreve suas angústias e medos, revela 
sentimentos existencialistas de fazer inveja a pensadores consagrados; ao mesmo 
tempo, põe em cheque a nacionalidade que aceita conviver com uma parte invisível 
dela mesma, sem avaliar os riscos dessa abominável indiferença. 
 

b) Ademir Fredericci:  conhecido por Dema. Foi assassinado em 2001, vítima de 

perseguição por causa de sua luta contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte e em 
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defesa do meio ambiente e dos povos indígenas e agricultores de Medicilândia, 

Transamazônica, Pará. 

c) Bartolomeu da Silva: conhecido por Brasília, foi assassinado em 2002, por 

omissão do Estado. Segundo o relatório da Justiça Global e Terra de Direito (2005, p. 61), 

“Além de claras evidências de conivência por parte dos policiais militares do destacamento da 

PM em Castelo dos Sonhos, a falta de condições materiais para o trabalho policial é 

flagrante”. Por isso, não há segurança pública para a população, ficando os defensores dos 

direitos humanos expostos às perseguições causa da defesa trabalhadores.  

d) Irmã Dorothy Stang: ela lutava pela criação do Projeto de Desenvolvimento 

Sustentável (PDS-Esperança), em Anapu-PA. Ela dizia: “O fim da floresta é o fim de nossa 

vida” (MURPHY, 2008, p. 89). Os movimentos e entidades assinaram um documento e o 

entregaram ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, segundo Adilson Vieira (2005): 

 
Do ponto de vista ambiental, o assassinato da Irmã Dorothy poderia ser classificado 
como um impacto secundário da colonização espontânea associado ao 
desmatamento total e agricultura de corte e queima, à exploração ilegal de madeira, 
à grilagem e invasão de terras, à violência e morte no campo, à omissão e à 
inoperância do Estado. Na verdade, são problemas históricos de origem 
socioeconômica que se arrastam desde os primórdios da humanidade. 
 

Após o assassinato da irmã Dorothy, no dia 12 de fevereiro de 2005, o governo por 

pressão internacional criou um grupo interministerial, por meio do Decreto-Lei nº 6.290/2007. 

Essa reivindicação já havia sido aprovada em 2005, mas não havia sido executada (BRASIL, 

2007). 

A Justiça Global e a Terra de Direitos (2006) realizaram uma pesquisa, cujo relatório 

foi intitulado “Na linha de frente: defensores de direitos humanos no Brasil (2002-2005)”.34 

Essa publicação analisou 75 casos significativos de violação dos direitos humanos, entre eles 

20 assassinatos. A X Conferência Nacional de Direitos Humanos, realizada em Brasília, em 

junho de 2006, declarou: 

 
Nós, defensoras e defensores de direitos humanos, que militamos e lutamos todos os 
dias em nossas entidades, movimentos sociais e instituições públicas para que sejam 
respeitados, protegidos, promovidos e garantidos os direitos humanos de todos os 
povos, mulheres e homens, crianças, jovens e idosos, migrantes, trabalhadores e 
trabalhadoras rurais, urbanos e domésticos, pessoas com deficiência; nós que 
lutamos sem parar para que todas as pessoas tenham liberdade para professar sua fé 
religiosa sem restrição [...]. A valorização e o reconhecimento do papel dos 
defensores e defensoras dos direitos humanos é condição essencial para o avanço da 
democracia e da cidadania no Brasil (VV.AA., 2006). 

                                                           
34 Esse trabalho é de grande utilidade para entender a gravidade da impunidade e da violência no campo 
brasileiro, especialmente no Estado do Pará. Entre as páginas 35 e 144, analisam-se detalhadamente, caso a caso, 
as violações da dignidade dos defensores dos direitos humanos. Ver também Sauer (2005). 
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e) José Cláudio Ribeiro e Maria do Espírito Santo: casal ambientalista de Nova 

Ipixuna, Pará. Ambos foram assassinados em 2011. Felipe Milanez (2015) dá seu 

depoimento: 

 
Fiquei pensando: como é possível isso? Por que esse “coração das trevas”? De 
forma patente, há duas razões urgentes. Primeiro, a impunidade de uma justiça 
injusta, cruel e infame. Depois, um órgão federal tomado por corrupção e descaso - 
sendo usado, de maneira eficiente, para a concentração de terras. O INCRA veste o 
que antropólogo Eduardo Viveiros de Castro me disse ser uma suposta “impotência 
estratégica” do Estado. Finge não dar conta do problema, finge uma “ausência”, que, 
na verdade, nada mais é do que uma aliança com certos interesses ilegítimos. 
 

f) Raimundo Santos: ele foi assassinado no dia 25 de agosto de 2015, na Comunidade 

de Brejinho do Rio das Onças II, no Município de Bom Jardim, Estado do Maranhão. Os 

trabalhadores rurais pedem socorro:  

 
São 33 núcleos familiares que são vítimas de criminosos ambientais que atuam na 
região: madeireiros, fazendeiros e grileiros de terras que fazem extração ilegal de 
madeiras da Reserva Biológica do Gurupi e das terras indígenas localizadas 
próximas a esta comunidade. No dia 25 de agosto de 2015, o seu representante e 
presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais, Raimundo dos Santos, 
foi assassinado com 12 tiros e a golpes de facão que lhe deceparam a cabeça, em 
uma emboscada. Deixaram sua esposa gravemente ferida com 6 tiros e ainda se 
encontra internada. As 33 famílias tiveram que fugir das suas casas à noite, às 
pressas, somente com suas crianças e com as roupas do corpo.35 

 

g) Edilberto Sena e José Boeing: Padres perseguidos por causa da defesa dos 

agricultores na Amazônia. São muitas pessoas perseguidas e ameaçadas na luta pela justiça 

no campo e a defesa do meio ambiente. Posição clara de defesa da vida contra o agronegócio 

e a exploração ilegal de madeira. É um conflito entre interesse do modelo desenvolvimentista 

do agronegócio da soja e o modelo do desenvolvimento socioambiental. Por exemplo, em 

2006, a Empresa Cargill, de exportação de soja, já estava instalada ilegalmente em Santarém, 

porque não havia cumprido a legislação ambiental do EIA/RIMA, obrigatório em caso de 

grandes empreendimentos que afetem o meio ambiente. E não se tratava apenas da ampliação 

do Porto de Santarém, mas de todo o impacto da soja na Amazônia. Diante disso, os 

trabalhadores rurais, vítimas da grilagem e de vendas de terras públicas dos assentamentos aos 

produtores de soja, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), associações de agricultores, 

                                                           
35 Sobre o assassinato do ambientalista e presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais, Raimundo 
dos Santos, ver as notícias disponíveis em: <http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2015/08/liberado-
suspeito-de-participar-da-morte-de-ambientalista-no-ma.html> e <http://www.vakinha.com.br/vaquinha/apelo-
urgente-familias-de-trabalhadoras-e-trabalhadores-rurais-pedem-socorro>. Acesso em: 14 set. 2015. 
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CPT e demais entidades promoveram uma grande manifestação em Santarém, no dia 1º de 

maio de 2006, com a presença do Greenpeace.  

Após esse ato, foram muitas as polêmicas nos meios de comunicação e conflitos entre 

pessoas que defendiam posição oposta sobre a soja e a Cargill na Amazônia e os que eram a 

favor. Houve ameaça contra líderes dos movimentos sociais e dos religiosos, Pe. José Boeing, 

SVD, e Pe. Edilberto de Moura Sena, da Diocese de Santarém. A mensagem foi postada por 

Derick Figueira em Santarém na Comunidade Orkut “Fora Greenpeace”, criada por Sidney 

Neumann, de Nova Mutum, Mato Grosso. A mensagem foi publicada originalmente no Jornal 

Diário do Pará (2006, p. A-11):  

 

Fiquem espertos; o Green Peace disse que vai voltar a protestar com a Cargill… Então 
meus amigos vamos mobilizar dinheiro para que quando eles tentarem invadir o porto 
da Cargill; vamos alugar lanchas e embarcações e vamos atirar bombas contra o navio 
deles sem medo de sermos presos; Estamos defendendo o que é nosso; Defendendo 
nossa pátria conta a Invasão estrangeira. E se você amigo tiver a oportunidade de 
pegar um ativista na rua; bata, mais bata até a morte; pode ser homem ou mulher; bata 
pra matar; pois quando um morrer; ai sim eles vao ver de quem é A AMAZONIA!!! 
Obrigado rota 5 por descer a ripa nessas ongs de fachada! Obrigado Osvaldo de 
Andrade por também defender os sojicultores! Matem o Edilberto Senna e o PADRE 
BOING pelo BEM DE SANTAREM!!!! (sic) 
 

Diante dessas ameaças aos líderes sindicais e religiosos, a Ordem dos Advogados do 

Brasil, Seção Pará (2006) “solicitou ao governo do Estado garantia de vida dos religiosos 

Edilberto Sena e José Boeing, atuantes na defesa do meio ambiente e contra a expansão da 

soja na região oeste do Estado”. Ainda hoje, o Estado tem uma dívida por não garantir a 

segurança pública a todos os cidadãos do campo e da cidade, e aos defensores dos direitos 

humanos e do meio ambiente. 

Diante de tantas ameaças e violência contra pessoas lutadoras do povo contra as 

injustiças e muitos casos assassinatos, a Organização das Nações Unidas (ONU) promulgou, 

em 1988, a “Declaração sobre os Defensores Universal dos Direitos Humanos. Assim a ONU 

(2012, p. 2012) “reconhece a defesa dos direitos humanos com um direito em si, bem como 

reconhece as pessoas que fazem isso como defensores de direitos humanos”. A omissão e a 

inoperância das diversas esferas do Poder Público tratam com descaso ou conivência o avanço 

da violência ao longo da BR-163. Os líderes sindicais, das associações dos assentamentos, da 

Igreja denunciam a impunidade dos autores da violência, proporcionando mais violência, pois 

sabem que não responderão pelos crimes cometidos. O Estado precisa ocupar seu espaço de 

garantir a segurança pública e a promoção dos direitos humanos.  
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2.3. Asfaltamento e nova fronteira agrícola da soja e urbanização ao longo da BR-163 
 

O modelo desenvolvimentista vai criando novas formas de dominar a região, por meio 

do capital e do crescimento econômico. Muitos projetos agropecuários financiados pela 

Sudam não foram aplicados na terra, mas desviado para interesses particulares. O prejuízo não 

foi somente financeiro, mas socioambiental. Lúcio Flávio Pinto (2007) analisa a sentença do 

juiz federal de Altamira, Herculano Nacif, em 2007: 

 

Ao sentenciar 17 processos propostos pelo Ministério Público Federal contra 
diversas pessoas acusadas de desviar 58 milhões de reais (valor não atualizado) da 
SUDAM, através de fraude na aplicação de recursos dos incentivos fiscais em 
projetos agropecuários, o juiz decidiu extinguir os feitos sem julgamento do mérito. 
Alegou que o MPF não tinha legitimidade para propor as ações, por improbidade, 
porque em nenhuma delas há servidores públicos federais envolvidos, apenas 
particulares. Se prevalecer o entendimento do juiz singular, o dinheiro público 
desviado dificilmente poderá ser ressarcido. 
 

Desde 2001, a prioridade dos produtores de soja do Mato Grosso foi o asfaltamento da 

BR-163, fazendo o corredor de exportação até o porto de Santarém, no rio 

Tapajós/Amazonas. Nessa época, foi concedida uma licença prévia de construção do porto da 

Cargill, em Santarém, sem exigir o EIA/RIMA pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio 

Ambiente (Sectam). Alegaram que era apenas uma ampliação do Porto das Docas do Pará. 

Essa decisão provocou uma reação de toda a comunidade santarena e demais municípios, por 

meio dos movimentos sociais e ambientais. Segundo Pinto (2007):  

 
Mesmo que tivessem razão, os “desenvolvimentistas” tinham que cumprir a lei. Por 
falta dela, no início da década de 70, a Eletronorte pôde comandar uma das obras de 
maior impacto ambiental na Amazônia sem uma forma de avaliação sobre sua 
presença compatível com a grandeza da intervenção que faria a natureza. Se fosse 
um pouco mais sensível, a empresa teria compensado essa lacuna com antecipação 
espontânea do que só viria a ser obrigatório depois. Bastava aproveitar as boas e más 
experiências no trato com o ambiente, como em Assua, no Nilo (Egito), ou em 
Boneville, no Colúmbia (EUA). 
 

A instalação da Empresa Cargill em Santarém ocorreu sem a realização do 

EIA/RIMA. Esse empreendimento afetou diretamente as populações ribeirinhas, os 

agricultores familiares, que começaram a receber ofertas para venderem suas terras, e o 

próprio meio ambiente. Além da Cargill, chegaram as imobiliárias, grilando as terras públicas, 

passando-as aos produtores de grãos, conhecidos por “sojeiros”, e foram se instalando nas 

áreas de assentamentos que o INCRA deveria ter garantido para os agricultores familiares. 

Segundo Edna Castro:  

 
Em 2003, ocorre o que já se convencionou chamar segunda onda de invasão da soja 
na região de Santarém. Grandes produtores começam a ocupar áreas de terras 
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devolutas ao leste (Gleba Pacoval) e ao sul (Projeto de Assentamento do Moju I e II) 
do planalto santareno. Parte dessas áreas era de floresta primária e está demarcada 
em lotes maiores do que a média até então observada (maiores de 2500 ha) 
(COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 2005 apud CASTRO, 2018, p. 61). 
 

O presidente Lula, pressionado pelo agronegócio, prometeu o asfaltamento da BR-

163. No entanto os movimentos sociais de Santarém e Baixo Amazonas reagiram, 

denunciando o caso ao Ministério Público Federal. Em 2006, a pressão gerada por 

movimentos sociais, organizações não governamentais e consumidores europeus chamou a 

atenção da opinião pública e resultou no compromisso da indústria em não comprar soja 

proveniente de novos desmatamentos na Amazônia.36 A gravidade dos problemas 

relacionados à questão fundiária e a grilagem de terras públicas para o uso da monocultura da 

soja, proporciona uma crise estrutural já existente nos municípios do Oeste do Pará, associada 

ao projeto de asfaltamento da BR-163, pois o agronegócio quer a pavimentação, apenas como 

corredor de transporte para commodities agrícolas. Segundo as informações da CPT Santarém 

(2008): 

 
Em Santarém, com a construção do porto graneleiro, da multinacional Cargill, a 
região passou a ter um polo promissor para o plantio de soja, apesar das denúncias 
de ilegalidade desse porto [...]. Esta corrida voraz por terras causou muitos conflitos 
sociais e se tornou comum ouvir relatos de casas queimadas, expulsões de famílias, 
ameaças de morte, intimidações às lideranças, grilagem de terras, supressão de 
florestas que também se tornaram manchetes dentro e fora do Brasil. Grandes ONGs 
conduziram parte da discussão por um viés puramente ambientalista deixando em 
segundo plano os conflitos sociais, ficando apenas por conta dos movimentos sociais 
locais as denúncias sobre a forma violenta com que a expansão da soja vinha 
acontecendo nesta região. 
 

Os movimentos sociais constantemente vêm denunciando a expansão da monocultura 

da soja e a ampliação do Porto de Santarém, segundo Costa (2010), analisando os dados da 

Comissão Pastoral da Terra sobre a violência nos municípios ao longo da BR-163, aqueles 

que têm ligação direta ou indireta com os interesses do agronegócio. “No caso de Santarém, é 

o município que possui expansão na área plantada de soja” (COSTA, 2010, p. 16). Ninguém é 

contra o asfaltamento, mas, antes, devem garantir a vida digna dos agricultores familiares que 

foram jogados no meio da mata amazônica sem as condições mínimas de sobrevivência. 

Segundo Pinto (2007):  

 
A releitura da cena me encheu de emoção. Minha memória santarena voltou a 
percorrer aquela paisagem maravilhosa, acessível a um rápido deslocamento da 
cidade, a pé, sempre pisando na areia alva e fofa da praia, que nos rejuvenescia e 

                                                           
36 Sobre o mapeamento da soja no Pará, produzida pelos movimentos sociais com o Greenpeace, ver 
“Mapeamento comunitário dos impactos da soja em Santarém e Belterra” (GREENPEACE, 2008).  
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alegrava. Tudo isso desapareceu com a construção do porto e, logo em seguida, do 
novo aeroporto. 
 

A CPT de Santarém, junto com as entidades dos movimentos sociais, vem 

monitorando a situação da expansão da soja na região da BR-163 e a construção de novos 

portos em Santarém. A situação tomou uma proporção maior ainda, pois o EIA/RIMA foi 

realizado e, desde o dia 6 de outubro de 2015, está disponível para a população e movimentos 

sociais o estudarem e se prepararem para os debates e audiências conflitivas. O modelo da 

construção dos novos portos, coordenado pela Empresa Brasileira de Portos de Santarém 

(Embraps), tem o objetivo de atuar na exportação de granéis sólidos vegetais, produzidos na 

região Centro-Oeste do Brasil.37 Esse fato confirma que o governo apoia o agronegócio na 

Amazônia, mas não atende às reivindicações dos agricultores.  

Por isso não há diferença na análise que se faz do modelo econômico 

desenvolvimentista imposto na Amazônia desde os portugueses, passando pelo governo 

militar até os dias atuais, com o apogeu do agronegócio. Apenas mudaram as pessoas e os 

métodos, mas o interesse de domínio e de exploração dos recursos naturais e do povo é o 

mesmo. Por outro lado, a visão dos agricultores migrantes diante do modelo socioambiental 

na Amazônia resistem ao modelo opressor e defendem seu viver no habitat natural, numa 

relação de interação em defesa da vida. Por esse motivo, é imprescindível planejar um modelo 

socioambiental com vida saudável para as presentes e futuras gerações. 

 

2.4. Movimentos de resistências ao modelo desenvolvimentista implantado na Amazônia 
 

A sociedade civil organizada sabe que os direitos humanos e a cidadania não se 

ganham, mas se conquistam. Os direitos sociais não são respeitados ao longo da BR-163, 

como confirmaram as repostas ao questionário aplicado (GRÁF. 4). São significativas as 

repostas dos cinco grupos os quais têm muitas diferenças entre si, mas ao falarem de direitos 

sociais de agricultura, educação, saúde e acesso à Justiça, reconhecem que não são 

respeitados. Quanto aos pontos mais graves, o grupo 1 (das organizações) aponta o abandono 

do agricultor; precária assistência à saúde; e violência, na questão da Justiça a impunidade. Já 

o grupo 2 (dos técnicos) sente a falta de políticas públicas, direitos sociais e de investimento 

no social. O grupo 3 (dos agropecuaristas) diz que faltam recursos federais e não há 

                                                           
37 Ver o EIA/RIMA DO Embraps no site da SEMA PARÁ. Disponível em: 
<http://www.semas.pa.gov.br/?s=+EMBRAPS>. Acesso em: 31 out. 2015. Sobre a construção de cinco portos 
graneleiros em Santarém, ver <http://www.portalmuiraquita.com.br/index.php/component/k2/item/231-
santar%C3%A9m-ter%C3%A1-mais-cinco-novos-portos-graneleiros>. Acesso em: 31 out. 2015.  
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investimento na saúde. O grupo 4 (das entidades de assessoria) diz que há desrespeito aos 

direitos, falta de políticas públicas e não acesso à Justiça. O grupo 5 (dos líderes das Igrejas) 

diz que há desrespeito aos direitos e há deficiência nas políticas públicas e no acesso à Justiça. 
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GRÁFICO 4 - Os direitos humanos (acesso à Justiça, saúde, educação, segurança alimentar) são respeitados? 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Essa luta vem desde 1972. Com a Igreja Católica fazendo o trabalho de base das 

semanas catequéticas de estudo bíblicos nas comunidades eclesiais de base (CEB) e com a 

criação da Comissão Pastoral da Terra (CPT), intensificou-se a presença junto aos agricultores 

nas margens dos rios e das rodovias BR-163 e BR-230, chegando a conquistar a direção do 

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) de Santarém. E partir de 1989, 

surgiram o Movimento pela Sobrevivência da Transamazônica (MPST), a Federação dos 

Trabalhadores da Agricultura (Fetagri), a Fundação Viver, Produzir e Preservar (FVPP), a 

CUT, Ceftbam, GDA e tantos outros. A partir de 1993, surgiram as associações de 

agricultores familiares e as associações de moradores dos bairros das cidades. Esses 

movimentos sociais foram se fortalecendo e buscando participar do processo democrático 

com reivindicações dos direitos fundamentais, garantido na Constituição de 1988. Cada 

movimento percebe que ficar isolado, requerendo suas necessidades particulares não 

conquistariam a mudança na realidade social. E o grande movimento foi o Grito da Terra 

Brasil e o Grito da Amazônia, a partir de 1994, com as conquistas do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Norte (FNO) junto ao BASA para os agricultores desenvolverem a 

agricultura familiar. A década de noventa se tornou para a Amazônia um tempo de 

reorganização e fortalecimento das comunidades rurais com participação ativa como 

sociedade civil organizada. 

A união das entidades acima mencionadas criou o Fórum dos Movimentos Sociais da 

BR-163, no dia 30 de março de 2003. Os resultados positivos vieram com a tomada de 

consciência coletiva na busca da dignidade dos agricultores, diminuindo as desigualdades 

sociais e promovendo os direitos humanos com ações de mobilização, formação e realização 

de estudos socioambientais. Assim, nasceu o Plano da BR-163 Sustentável para exigir do 

governo as políticas públicas para os agricultores. Nesse sentido, o presidente Lula criou o 

Grupo de Trabalho Interministerial em março de 2004 (BRASIL, 2004, 2007). Esse plano 

contemplou, no total, 21 ministérios, representantes do governo do Pará e um representante 

dos prefeitos ao longo da BR-163, e representantes do Fórum dos Movimentos Sociais. O 

primeiro trabalho foi um levantamento da realidade populacional de Cuiabá-MT a Santarém-

PA, com 1.790 km.  

 
De acordo com o documento base do Plano BR-163 Sustentável, a área de 
abrangência do Plano incluía 71 municípios, sendo 28 no Estado do Pará, 37 no 
Estado do Mato Grosso e 6 no Estado do Amazonas, perfazendo uma área total de 
828.619 km2 só no Estado do Pará (66,5% do território estadual), 280.550 km2 no 
Mato Grosso (31% do Estado) e 122.624 km2 no Amazonas (cerca de 8% do Estado) 
(SAUER, 2005, p. 57). 
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O surgimento do Fórum dos Movimentos Sociais da BR-163 fortaleceu a organização 

e a esperança do agricultor de conquistar os direitos de permanecer na terra com segurança e 

garantindo os direitos sociais. Segundo Sauer (2005, p. 58),  

 
O processo formal do governo tem sido superficial. Foram feitas algumas reuniões 
em alguns municípios, como em Novo Progresso e Santarém (Pará), Guarantã e 
Sinop (MT), mas não tem uma metodologia. O governo traz um documento, cada 
um faz uma fala e não tem um método para incorporação. 
 

Os movimentos sociais vão assumindo um novo jeito de lutar na Amazônia, pois a 

realidade socioambiental contribui para obter uma visão a partir do ecossistema. 

Pode-se concluir que todos os problemas e conflitos analisados neste trabalho refletem 

os grandes impactos que a colonização provocou nesses quase 50 anos de história dos 

agricultores ao longo da BR-163. O Fórum dos movimentos sociais proporcionou a reação da 

sociedade e do Estado para responder aos graves problemas socioambientais (BRASIL, 2005, 

2007). Vale ressaltar que o surgimento do Grupo de Trabalho Interministerial tinha também a 

pressão do agronegócio para asfaltar a BR-163, obra da qual os agricultores são a favor. Mas 

os objetivos são diferentes, pois os modelos de desenvolvimentista querem o asfalto para 

exportar a soja via porto da Cargill de Santarém. Mas os movimentos sociais seguem outra 

lógica, que é facilitar suas vidas na luta para conquistar as políticas públicas de inclusão 

social, respeito a diversidade cultural, responsabilidade ético-ecológica, uso sustentável dos 

recursos naturais em vista do bem comum.  
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3. PRINCÍPIOS COMO MARCO TEÓRICO PARA OBTER O 
DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL NO OESTE DO PARÁ 
 

 

Os princípios no Direito Ambiental na perspectiva do desenvolvimento socioambiental 

são ferramentas fundamentais para estabelecer um novo paradigma de vida que concilie os 

diferentes setores econômicos e sociais ao longo da BR-163, no Oeste do Pará. A 

Constituição Federal, no artigo 225, assegurou o princípio do meio ambiente equilibrado para 

as presentes e futuras gerações. A concretização desse ideal deve estar em sintonia com o 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana como direito fundamental 

inalienável. Segundo Aguinaldo Alemar (2013, p. 68): 

 
Princípios são vetores fundamentais nos quais se alicerça um dado dispositivo 
normativo. Nesse sentido, uma mesma norma pode se originar da aplicação de um 
ou mais princípios, ou mesmo um único princípio pode fundamentar uma ou mais 
normas. Assim, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana subjaz à 
norma que determina que todos terão direito a uma boa qualidade de vida, ou à 
norma pela qual ninguém será submetido a tortura. 
 

Alemar (2013) percebe um avanço na compreensão dos princípios, que não se esgotam 

na norma, mas vão além. Para ele, os princípios têm existência própria conforme tomam 

consciência da cidadania no relacionamento com todos os seres da natureza. Por isso, a partir 

da Constituição Federal de 1988, o Brasil, por meio da sociedade civil organizada, da 

responsabilidade dos poderes constituídos, das convenções internacionais e da 

responsabilização dos governos nacionais, abre caminhos de potencialização para pensar uma 

política dos princípios do desenvolvimento socioambiental.  

Os princípios constituídos  fundamentais do Direito Ambiental e do desenvolvimento 

socioambiental estão inseridos nas doutrinas, práticas jurídicas, ações governamentais e não 

governamentais. Por isso Talden Farias (2006, p. 3) analisa o entendimento de Ronald 

Dworkin a respeito de normas e princípio: 

 
Violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. A desatenção 
ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, 
mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou 
inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa 
insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais. 

 
Esse valor fundamental no Direito Ambiental pode ser pensado como princípio do 

desenvolvimento socioambiental que está conectado no ecossistema, garantindo a vida 

saudável para as presentes e futuras gerações. Nesse sentido, este estudo pretende analisar 

alguns princípios ambientais, com base na realidade dos conflitos e desafios socioambientais 



64 

na Amazônia, da colonização pela Coroa portuguesa, pelo governo militar e pelo governo da 

atualidade, com base no modelo desenvolvimentista versus a participação comunitária da 

sociedade civil organizada ao longo da BR-163 (Cuiabá-Santarém). São muitos os princípios 

do Direito Ambiental que contribuem para a compreensão e a análise da realidade 

socioambiental na Amazônia hoje. Os princípios que será analisado tem como objetivo 

contribuir para superar os conflitos e o isolamento, tendo em vista uma política de 

implementação do modelo de desenvolvimento socioambiental ao longo da BR-163, no Oeste 

do Pará:  

a) princípio da dignidade da pessoa humana como direito fundamental no exercício da 

cidadania. Sua atuação deve ser na comunidade política como espaço de aplicação dos 

direitos constitucionais fundamentais, na perspectiva de garantir melhor qualidade de vida 

humana e do meio ambiente, vivendo dignamente; 

b) princípio da participação comunitária em vista do bem comum, que se fundamenta 

no envolvimento de todos os seres humanos na responsabilidade ética de garantir os direitos 

humanos ao meio ambiente equilibrado, por meio da participação na implantação de políticas 

públicas; 

c) princípio da responsabilidade do sujeito ético e político, baseado em Emanuel 

Lévinas, que ressalta o agir ético do sujeito em respeito às diferenças. O agir ético deve ser 

visto no reconhecimento do rosto do outro que, sendo um ser diferente, faz parte da existência 

do convívio em grupos na sociedade, garantido a justiça social no desenvolvimento 

socioambiental; 

d) princípio da responsabilidade ético-ecológica, baseado em Hans Jonas, o qual está 

fundamentado no seu imperativo: “Aja de modo a que os efeitos de tua ação sejam 

compatíveis com a permanência de uma autêntica vida humana sobre a Terra”. O princípio da 

responsabilidade da ética ambiental de Hans Jonas está vinculado à ação humana numa visão 

integradora da vida hoje, garantindo uma vida saudável também para as futuras gerações; 

e) princípio do desenvolvimento socioambiental, que tem a perspectiva de contribuir 

na implantação de políticas públicas que garantam a dignidade do ser humano ao meio 

ambiente equilibrado como espaço democrático de participação para a construção de uma 

sociedade fundamentada no socioambientalismo. 

Esses princípios são fundamentados na doutrina, na legislação nacional, nas 

convenções internacionais, nos argumentos filosóficos e jurídicos, buscando sua 

aplicabilidade com a responsabilidade ética ambiental no contexto dos moradores do campo e 

da cidade, ao longo da BR-163, no Oeste do Pará.  
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3.1. Princípio da dignidade da pessoa humana  
 

O princípio da dignidade da pessoa humana é um direito fundamental, de garantia 

constitucional, como direitos e deveres na sociedade democrática. Ele está contemplado na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 1º: “Todos os seres humanos nascem 

livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns 

para com os outros em espírito de fraternidade” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 

1998). Assim, esse direito não é privilégio, pois dignidade humana deve ser estendida a toda 

pessoa, numa relação interpessoal, vivendo em espírito de fraternidade. O ser humano vive 

em sociedade e, em sua relação com o outro, deve reconhecer as diferenças e superar o 

individualismo em vista da dimensão social, econômica, política, ética, cultural, religiosa 

jurídica e ecológica para uma melhor convivência humana. Segundo Cibele Kumagai e Taís 

Nader Marta (2010), “quando todos, juntos, pudermos assumir um projeto de vida que leve 

em consideração nossa essência: seres sociais que somos, a caminho de um mundo sempre 

melhor e todos em busca do maior direito de todos: O DIREITO À FELICIDADE” (grifo no 

original). Isso significa que a busca da felicidade como sonho sempre permanece vivos no 

percurso da vida, mesmo que o horizonte para onde se caminha esteja ainda longe, mas a 

esperança nos anima a lutar pelo bem-estar no exercício da cidadania. 

Os direitos humanos elevam a dignidade da pessoa humana ao nível universal e 

transcendental. Por isso, deve-se saber cuidar da vida humana e da natureza, numa atitude 

socioambiental. Segundo Leonardo Boff (1999, p. 35), “Cuidar é mais que um ato; é uma 

atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção, de zelo e de desvelo. Representa 

uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o 

outro”. A Constituição Federal de 1988 assegura como princípio fundamental, no artigo 1º, 

inciso III: “dignidade da pessoa humana”. E, no artigo 3º e incisos, garante os principais 

objetivos da República (BRASIL, 1988): 

 
I – Construir uma sociedade justa, livre e igualitária;  
II – Garantir o desenvolvimento nacional;  
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais;  
IV – Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e 
qualquer outras formas de discriminação.  
 

Essa segurança constitucional coloca a vida e o ser humano como portadores da 

dignidade e estabelece, em outros princípios fundamentais, como no artigo 4º: “II – 

Prevalência dos direitos humanos”. Essa prevalência se dá na ação concreta nas decisões por 

agir responsável e livre. Segundo o Papa João XXIII (1963, n. 34): 
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Exige ademais a dignidade da pessoa humana um agir responsável e livre. Importa, 
pois, para o relacionamento social que o exercício dos próprios direitos, o 
cumprimento dos próprios deveres e a realização dessa múltipla colaboração 
derivem sobretudo de decisões pessoais, fruto da própria convicção, da própria 
iniciativa, do próprio senso de responsabilidade, mais que por coação, pressão, ou 
qualquer forma de imposição externa. 
 

O princípio constitucional da dignidade humana se sustenta numa sociedade baseada 

na ética e no agir político que acredita na justiça social como fundamento da democracia. Para 

Paulo Stumpf (2010, p. 77), “A responsabilidade social é a capacidade de decidir, ao mesmo 

tempo, no âmbito social de instituições justas, compartilhadas com a responsabilidade 

coletiva de pessoas que, livremente, assumem como valor e compromisso, pautar sua 

existência e agir pela moral”. Esse agir ético e moral deve estar em sintonia com os direitos 

humanos ambientais.  

A organização da comunidade política se faz pelos poderes públicos com princípios 

éticos e morais de respeito à dignidade da pessoa humana, pois, segundo João XXIII (1963, n. 

36): 

 
Todos os membros da sociedade devem participar desse bem comum, embora em 
grau diverso, segundo as funções que cada cidadão desempenha, seus méritos e 
condições. Devem, pois, os poderes públicos promover o bem comum em vantagem 
de todos, sem preferência de pessoas ou grupos. 
 

O princípio da dignidade da pessoa humana tem como finalidade o resgate do valor 

mais profundo do ser humano, que é a solidariedade em vista do bem comum. Segundo Alceu 

Amoroso Lima (1963, p. 2):  

 
A alma do bem comum é a solidariedade. E a solidariedade é o próprio princípio 
constitutivo de uma sociedade realmente humana, e não apenas aristocrática, 
burguesa ou proletária. É um princípio que deriva dessa natureza naturaliter socialis 
do ser humano. Há três estados naturais do homem que representam a sua condição 
ao mesmo tempo individual e social: a existência, a coexistência e a convivência. 
Isso vale para cada homem, como para cada povo e cada nacionalidade. 
 

Pensar o meio ambiente equilibrado deve partir da consciência de cada pessoa que, 

com os valores humanos de convivência, contribuem para a dignidade humana. E, além do 

valor da solidariedade, como analisou Alceu Amoroso Lima (1963), pode-se pensar esse valor 

complementado com o valor da fraternidade, como afirmam Ildete Regina Silva e Celso Leal 

Veiga Junior (2011, p. 38): 

 
A convivência harmoniosa e dinâmica é o sentido que revela a fraternidade como 
uma exigência da própria política, em que os Direitos à Paz e da Dignidade da 
Pessoa Humana – conjuntamente com a sustentabilidade – são também 
contemplados por um paradigma que remeta além da mera lógica da necessidade. 
Assim, se faz necessário pensar, também, na fraternidade como princípio político e 
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jurídico. Nesse sentido, a fraternidade e a solidariedade se completam, e não se 
excluem ou se substituem. 
 

Há um interesse sempre em jogo nas relações sociais que envolvem a pessoa humana 

no processo de viver, em sociedade, o desenvolvimento sustentável, pois, segundo Ives 

Gandra Martins Filho (2000):  

 
A correspondência entre bem e interesse se dá conforme a proteção jurídica efetiva 
ao interesse da parte (interesse privado) ou da comunidade como um todo (interesse 
público) se faz pelo reconhecimento de que, no caso concreto, correspondem ao 
direito individual (bem particular) ou social (bem comum). 
 

A desigualdade social e a discriminação na política colonialista na Amazônia se 

fortaleceram com o modelo desenvolvimentista, que concedeu privilégios aos que detinham o 

poder e, aos subalternos, a exclusão. Segundo Fábio Konder Comparato (JURISTA, 2010): 

 
Abrir a mentalidade para essa necessidade de se considerar que o bem comum do 
povo está sempre acima do interesse particular, seja de sindicatos, de partidos, de 
igrejas, da própria burocracia estatal. E isso significa que numa verdadeira sociedade 
republicana não há privilégios, ou seja, ninguém pode gozar de um direito específico 
só para ele. 
 

Nesse sentido, percebe-se que o princípio da dignidade da pessoa humana vai sendo 

garantido pela ação dos movimentos sociais os quais, na luta contra as desigualdades, 

conquistam a cidadania. Segundo Carlos Frederico Loureiro (2011, p. 80),  

 

No mundo contemporâneo, o conceito de cidadania envolve complexos conjuntos de 
direitos e responsabilidades sociais, não mais limitadas aos padrões tradicionalmente 
associados ao Estado-Nação, mas, sim, pensadas, produzidas e reproduzidas em 
sentido global. 
 

Para João Batista Herkenhoff (2002, p. 35), “O direito é sempre meio, possibilidade do 

instituinte e da reversão, [...] à vida que se recria cotidianamente, às vezes ali onde o direito é 

mais negado”. Foi nesse caminho de cidadania que, após a Constituição Federal, surgiram 

inúmeras organizações sociais, conforme as necessidades específicas. Segundo Marcos 

Sorrentino (2011, p. 20),  

 

É necessário incluir as mulheres, os negros, os jovens, os idosos, as crianças, os 
homossexuais, os países do Sul, a periferia, os artistas, os pacifistas e outras 
minorias étnicas, ouvindo-os em suas especificidades e aprendendo a expressar seus 
sonhos, demandas e propostas.  

 

Assim, a dignidade humana como direito fundamental está presente no ordenamento 

jurídico e legislação do Brasil, refletindo essas conquistas que ocorreram em âmbito 

internacional, como analisa Cleber Francisco Alves (2001, p. 174): 
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A ideia de que a dignidade da pessoa humana é o substrato e ponto de apoio 
necessário para dar sustentação e efetividade ao catálogo de direitos fundamentais 
consagrados no ordenamento jurídico das diversas nações e organismos 
internacionais é compartilhada de maneira ampla por variadas correntes de 
pensamento e ideologias presentes no mundo pluralista contemporâneo.  
 

Essa concepção do princípio da dignidade da pessoa humana como cidadania se 

fortaleceu na década de 1980, na luta pela democratização do País. Um exemplo que pode 

ilustrar essa relação é a história do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Santarém. 

Este se tornou um símbolo de resistência, sendo o primeiro sindicato de nível nacional cuja 

direção foi conquistada pelos trabalhadores. Até então, a entidade era conduzida pelos 

grandes proprietários de terra da região. Essa conquista foi precedida de um longo trabalho de 

base, de formação para a cidadania, por meio da alfabetização dos agricultores, que foram 

aprendendo a fazer a leitura da própria história, segundo o método de alfabetização de Paulo 

Freire, que diz:  

 
Mulheres e homens, somos os únicos seres que, social e historicamente, nos 
tornamos capazes de apreender. Por isso, somos os únicos em quem aprender é uma 
aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a 
lição dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que 
não se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito (FREIRE, 2002, p. 28). 
 

Assim, com esse método de troca de saberes, o primeiro trabalho foi resgatar a 

dignidade da pessoa, descobrindo e tomando consciência desses direitos. O STR de Santarém 

tinha o lema: “Nossa força é a nossa união”, inspirando os trabalhadores a enfrentarem os 

proprietários de terra e mesmo o Poder Público para resgatar a dignidade na luta pelas 

políticas públicas que atendessem aos direitos sociais, mesmo que fosse por meio dos 

conflitos (LEROY, 1991).38 

A transformação social se dá quando os cidadãos descobrem seus direitos, pois o 

direito não é privilégio, mas conquista da dignidade humana. Essa noção de cidadania e 

justiça social Dom Helder Câmara defendeu durante a ditadura, denunciando as injustiças e 

promovendo os direitos humanos na celebração da missa da Terra Sem Males, no dia 22 de 

abril de 1979. Na catedral da Sé, em São Paulo, Dom Helder Câmara (2009) disse: 

 
Basta de injustiça! Basta de uns sem saber o que fazer com tanta terra e milhões sem 
um palmo de terra onde morar. Basta de alguns tendo que vomitar para comer mais e 
50 milhões morrendo de fome num só ano. Basta de uns com empresas se derramando 
pelo mundo todo e milhões sem um canto onde ganhar o pão de cada dia. 

                                                           
38 O STTR de Santarém foi o primeiro sindicato no Brasil a ser dirigido pelos trabalhadores, rompendo a visão 
tradicional do sindicato assistencialista criado desde Getúlio Vargas. Sobre essa luta, ver a obra “Uma chama na 
Amazônia”, de Jean Pierre Leroy (1991). Esse livro retrata bem esse período sindical de 1980, no Oeste do Pará. 
Embora existissem muitas outras lutas camponesas, como as Ligas Campesinas do Nordeste ou a Cabanagem, no Pará. 
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Stumpf analisa o princípio da dignidade da pessoa humana, destacando o pensamento 

de Dom Luciano Mendes de Almeida, na inauguração da nova sede da Escola Superior Dom 

Helder:  

 
É preciso fazer com que nossas relações interpessoais sejam cada vez mais fraternas 
e construam novas relações de dignidade humana, de respeito e valorização das 
diferenças culturais, religiosas, sexuais e políticas. É preciso que, neste país, a 
promoção da justiça social seja prioridade absoluta da agenda política (STUMPF, 
2006, p. 9). 
 

Assim, o princípio da dignidade da pessoa humana está associado aos direitos 

humanos numa visão global, como analisam João Batista Moreira Pinto e Alexandre 

Bernardino Costa (2013): 

 
Quanto à questão da atualidade em relação ao ambiente, ela é exatamente um dos 
elementos que nos permitiram afirmar a adequação do projeto dos direitos humanos 
aos pontos fundamentais e movimentos sociais próprios a cada tempo e, podemos 
acrescentar, a cada espaço, mesmo que as articulações em rede favoreçam 
aproximações e aportem mais elementos para análises e transformações mais 
globais. 
 

Princípio da dignidade da pessoa humana deve estar relacionados com o meio 

ambiente, que é indispensável. A isso o Papa Francisco (2015, n. 155) chama “ecologia 

humana”. Segundo Sarlet e Fensterseifer (2010, p. 16): 

  
Há que ter em conta a existência tanto de uma dimensão social quanto de uma 
dimensão ecológica da dignidade (da pessoa) humana, sendo que somente um 
projeto que contemple ambas as dimensões se revela como constitucionalmente 
adequado. [...] os objetivos estatais do Estado Ambiental, assim como do Estado 
Social, são, em seu conteúdo fundamental, consequências do dever jurídico-estatal de 
respeito e proteção da dignidade humana. (grifo dos autores). 
 

A cidadania como direito fundamental está conectada também ao Direito Ambiental, 

que busca implantar políticas públicas com responsabilidade ética ecológica com base na 

ecocidadania. Segundo Loureiro (2011, p. 80): 

 
Ecocidadania ou cidadania planetária é um conceito utilizado para expressar a 
inserção da ética ecológica e seus desdobramentos no cotidiano, em um contexto 
que possibilita a tomada de consciência individual e coletiva das responsabilidades 
tantos locais e comunitárias quanto globais, tendo com eixo central o respeito à vida 
e a defesa do direito a esta em um mundo sem fronteiras geopolíticas. Nesse 
conceito, amplia-se o destaque ao sentimento de pertencimento à humanidade e a 
um planeta único. 
 

 A democracia dentro do Estado brasileiro é uma garantia que todo os cidadãos são 

iguais perante a lei e devem ser reconhecidos seus direitos individuais e sociais, como 

também os direitos da terceira geração como o meio ambiente, a solidariedade em vista do 
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bem comum. Mas essa conquista será alcançada com plena participação comunitária no 

exercício da cidadania, tendo uma gestão compartilhada com o Estado nas políticas públicas.  

 

3.2. Princípio de participação comunitária em vista do bem comum 
 

A ONU aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos para garantir a 

convivência humana e pacífica, resguardando a proteção à cultura e aos direitos intelectuais 

em seu artigo XXVII:  

 
Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, 
de fruir das artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Toda 
pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de 
qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja o autor 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1998). 
 

O ser humano é um ser social que, no exercício da cidadania, participa da sociedade, 

estabelecendo relações de cooperação no contexto histórico. Segundo Boff (1999, p. 35), “O 

ser humano é um ser de participação, um ator social, um sujeito histórico pessoal e coletivo de 

construção de relações sociais as mais igualitárias, justas, livres e fraternas possíveis dentro de 

determinadas condições histórico-sociais”. O processo histórico de cada época requer uma 

compreensão na atuação do sujeito com a participação dos indivíduos em movimentos sociais 

e organizações não governamentais na tomada de decisões. Segundo Aline Andrighetto (2011, 

p. 173),  

 

A cidadania é uma definição da ideia de direitos, em que o cidadão passa a ter o 
direito de ter direitos. Sua prática depende da reativação da esfera pública em que 
indivíduos devem agir coletivamente e se empenhar em deliberações comuns sobre 
todos os assuntos que afetam a comunidade.  

 

Assim, o princípio da participação comunitária reforça o modelo de administração 

participativa com a democracia em vista do bem comum. Para Gustavo da Costa Lima (2002, 

p. 141): 

 
Os processos da cidadania e a participação guardam entre si uma relação de 
interdependência e complementaridade fundamental à afirmação a ao exercício da 
democracia genuína, pois a cidadania necessita da participação social para assegurar 
sua concretização, dinamismo, crescimento e maturação. 
 

A contribuição de cada cidadão na comunidade política nacional ou internacional deve 

almejar a justiça social como elemento fundamental para garantir o bem comum. Segundo o 

Papa João XXIII (1963, n. 53):  
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Todo o cidadão e todos os grupos intermediários devem contribuir para o bem 
comum. Disto se segue, antes de mais nada, que devem ajustar os próprios interesses 
às necessidades dos outros, empregando bens e serviços na direção indicada pelos 
governantes, dentro das normas da justiça e na devida forma e limites de 
competência. Quer isso dizer que os respectivos atos da autoridade civil não só 
devem ser formalmente corretos, mas também de conteúdo tal que de fato 
representem o bem comum, ou a ele possam encaminhar.39 
 

A educação ambiental se faz pelo conhecimento dos direitos socioambientais, como o 

Papa Francisco chama de “cidadania ecológica”, que não significa apenas mudar hábitos, mas 

precisa de normas efetivas. Segundo o Papa Francisco (2015, n. 211), “Para a norma jurídica 

produzir efeitos importantes e duradouros, é preciso que a maior parte dos membros da 

sociedade a tenha conhecido, com base em motivações adequadas, e reaja com uma 

transformação pessoal”.  

 
Deve-se buscar um regime jurídico para a proteção da qualidade de vida diante da 

degradação ambiental. Segundo Silva (2000, p. 28): 

 
O problema da tutela jurídica do meio ambiente manifesta-se a partir do momento 
em que sua degradação passa a ameaçar não só o bem-estar, mas a qualidade da vida 
humana, se não a própria sobrevivência do ser humano [...] O que é importante é que 
se tenha consciência de que o direito à vida, como matriz de todos os direitos 
fundamentais do homem, é que há de orientar todas as formas de atuação no campo 
de tutela do meio ambiente. Cumpre compreender que ele é um fator preponderante, 
que há de estar acima de quaisquer outras considerações como as de 
desenvolvimento, como as de respeito ao direito de propriedade e como as de 
iniciativa privada.  
 

As populações tradicionais da Amazônia, para garantir a dignidade humana com 

participação comunitária, vão mantendo as tradições de vida coletiva no meio da floresta com 

seus conhecimentos tradicionais. Para ilustrar essa realidade da participação comunitária, 

pode-se observar o que acontece na Comunidade de Mimoso, no Pantanal mato-grossense, 

sobre o biorregionalismo.40 Segundo Michele Sato e Luiz Augusto Passos (2011, p. 255): 

 
Embora essas populações pratiquem um modo de vida ecologicamente mais 
equilibrado, vêm sendo negligenciadas quanto aos subsídios para a elaboração de 
políticas públicas regionais, assim como são as primeiras a sofrerem os impactos 
ambientais e as últimas e se beneficiarem das políticas de conservação ambiental. 
  

As conquistas vão acontecendo conforme o povo participa das decisões, no exercício 

da cidadania de implantação das políticas para o desenvolvimento socioambiental. Segundo 

                                                           
39 Ver também a obra “Princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: o enfoque da Doutrina Social da 
Igreja”, de Cleber Francisco Alves (2001). 
40 O termo “biorregionalismo” é a identidade histórica da vida das comunidades tradicionais da Amazônia que 
têm um conhecimento tradicional da biodiversidade a partir da região onde habitam, a caminhos para a 
cidadania. É a interconexão da vida de todos os seres do ecossistema. 
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Stumpf (2010, p. 133), “O agir político corresponde à participação democrática da sociedade, 

em igualdade de direitos na condição de sujeitos partícipes, com plebiscitos, eleições, 

fiscalização, representando, por si, a efetivação dos ideais democráticos”. Por isso deve haver 

um agir do sujeito ético e do sujeito político na efetivação dos direitos humanos, 

principalmente a dignidade da pessoa humana que é base para a garantia da qualidade de vida 

para o desenvolvimento socioambiental para as presentes e futuras gerações. 

 

 
3.3. Princípio da responsabilidade do sujeito ético e político no desenvolvimento 
socioambiental com base em Emmanuel Lévinas 

 

O princípio da responsabilidade do sujeito ético e político no modelo de 

desenvolvimento socioambiental com base no pensamento de Emmanuel Lévinas (2011) se 

fundamentada na alteridade. Isto é, a filosofia de Lévinas é embasada na ética da 

responsabilidade com o outro, reconhecendo o rosto do outro. Ou seja, o primeiro olhar, para 

Lévinas (2011), é o ético. Esse princípio será analisado dentro da dimensão da existência 

humana relacionada ao meio ambiente. Lévinas (2011) fundamenta seu pensamento de sujeito 

ético e político no reconhecimento do outro no presente, enquanto o filósofo Emmanuel Kant  

(1724-1804) buscou resposta na ética em relação ao passado, segundo a Antônio Joaquim 

Severino (1994, p. 112), “A conclusão de que só o conhecimento científico tem sustentação, 

enquanto a metafísica não tem nenhuma garantia”. Já para Hans Jonas (2006), a preocupação 

está na responsabilidade ético-ambiental para com as futuras gerações.  

O ser humano, em cada tempo da história, tem compreensão da realidade e se 

relaciona de acordo com seus interesses. Não se pode ignorar o outro numa relação social de 

responsabilidade, segundo Lévinas (1982, p. 131):  

 
Na minha análise, o Rosto não é absolutamente uma forma plástica como um retrato; 
a relação ao Rosto é, ao mesmo tempo, relação ao absolutamente fraco – ao que está 
absolutamente exposto, o que está nu e o que é despojado, é a relação com o 
despojamento e, por conseguinte, com o que está só e pode sofrer o supremo 
isolamento que se chama a morte; por isso; há sempre no Rosto de Outrem a morte, 
e assim, de certa maneira, incitação ao assassinato, tentação de ir até o fim, de 
negligenciar completamente a outrem – e, ao mesmo tempo, e esta é a coisa 
paradoxal, o Rosto é também “Tu não matarás”. Tu-não-matarás que também se 
pode explicitar muito mais: é o fato de eu não poder deixar outrem morrer só, há 
como um apelo a mim. 
 

Lévinas desenvolve seu pensamento filosófico que em três fases, iniciando com a 

“Ética e infinito” (1982), depois a “Totalidade e infinito” (2011) e, por fim, “Entre nós: 

ensaios sobre a alteridade” (1997). Essas três obras servirão de marco teórico a partir do 
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princípio da reponsabilidade do sujeito ético e político no processo de construção de um 

modelo de desenvolvimento socioambiental ao longo da BR-163, no Oeste do Pará.  

A ética da reponsabilidade para com o outro, segundo Lévinas (2011), é o “eu” que se 

perde na totalidade, pois a responsabilidade é que nos faz ser livres ou viver a liberdade. E a 

justiça deve estar fora do mal, para poder alcançar o objetivo do imperativo “não matarás”. Só 

existem duas atitudes diante da vida: acolher o outro ou virar as costas, em sentido de 

abandono ou da prática de injustiça. Nesse sentido, o pensamento de Lévinas aponta dois 

caminhos, segundo Pivatto (2011): “Não reconheço o rosto do outro e mato, não vou olhar e, 

por isso, mato o outro ou eu me abro e acolho o outro”. Pivatto (2011), analisa o pensamento 

de Lévinas (2011), que diz que a racionalidade da filosofia ocidental tenta negar o outro que 

se perde no individual e deixa de ser responsável. Lévinas (2011) desenvolve seu pensamento, 

criticando a ética clássica da filosofia ocidental, que se preocupa com o eu e estabelece 

relação com o outro como objeto. Para Lévinas (2011), o sujeito deve agir eticamente, 

reconhecendo o outro que se manifesta no rosto. Segundo o autor: 

 
A epifania do rosto é ética. A luta que o rosto pode ser ameaça pressupõe a 
transcendência da expressão. O rosto ameaça de luta como de uma eventualidade, 
sem que tal ameaça esgote a epifania do infinito, sem que dela formule a primeira 
palavra. A guerra supõe a paz, a presença prévia e não alérgica de outrem; não 
assinala o primeiro acontecimento do encontro (LÉVINAS, 2011, p. 194) (grifo do 
autor). 
 

Esse pensamento de Lévinas provoca uma mudança de visão sobre o ser em sociedade, 

pois existem sinais visíveis de impérios e disputas de poderes hegemônicos, por meio da 

política. Segundo Lévinas (2011, p. 7), “a guerra não se classifica apenas – como a maior - 

entre as provas de que vive a moral. Torna-a irrisória. A arte de prever e de ganhar por todos 

os meios a guerra – a política – impõe-se, então, como o próprio exercício da razão”. Em 

outras palavras, poder-se-ia dizer então que a política procura fazer a guerra por todos os 

meios e que a moral, nesse contexto, serve de arranjos políticos para obter a vitória. 

Entretanto o rosto de outrem, por ser a manifestação do transcendente, não se deixa 

aprisionar, respeitando sua liberdade. Para Lévinas (2011, p. 188): 

 
A relação entre outrem e eu que brilha na sua expressão não desemboca nem no 
número nem no conceito. Outrem permanece infinitamente transcendente, 
infinitamente estranho, mas o seu rosto, onde se dá a sua epifania e que apela para 
mim, rompe com o mundo que nos pode ser comum e cujas virtualidades se 
inscrevem na nossa natureza e que desenvolvemos também na nossa existência. 
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Quando o outro se apresenta a mim pelo rosto e emerge como rosto em meu mundo, 

seu olhar estabelece uma relação de aproximação e acolhimento que me faz perceber sua 

importância para a concretização da ética da responsabilidade. Para Boff (1999, p. 139): 

 
O rosto possui um olhar e uma irradiação da qual ninguém pode substruir-se . O 
rosto e o olhar lançam sempre uma pro-posta em busca de uma res-posta. Nasce 
assim a res-pon-sabilidade, a obrigatoriedade de dar res-postas. Aqui encontramos o 
lugar do nascimento da ética que reside nesta relação de res-ponsa-bilidade diante do 
rosto do outro, particularmente do mais outro que é o oprimido. É na acolhida ou na 
rejeição, na aliança ou na hospitalidade para com o rosto do outro que se 
estabelecem as relações mais primárias do ser humano e se decidem as tendências de 
dominação ou cooperação. 
 

Na aproximação, deve-se estar a serviço do outro, tendo consciência da dificuldade de 

reconhecer o rosto, pois a filosofia ocidental apresenta uma ética clássica eurocêntrica. Isto é, 

eu superior ao outro ou diferente. Por isso Lévinas entende que a ética precede a ontologia, 

sendo a filosofia primeira. Nilo Ribeiro Júnior (2009, p. 18) vê na filosofia de Lévinas uma 

superação da filosofia ética clássica e propõe: “A responsabilidade tem origem e se mantém 

graças à passagem do outro. Por isso, a promessa que fecunda o cuidado pelo outro se deve à 

ideia de infinito”. Essa filosofia ontológica influenciou todo o pensamento dos colonizadores 

espanhóis e portugueses na América Latina, que chegaram e negaram o outro com um 

comportamento de nós versus eles. Segundo Magalhães (2014, p. 72): 

Assim se dá a construção do mundo: a economia do “nós” torna-se única verdadeira, 
passando a ser “naturalizada” ou materializada”; o mesmo acontece com o direito (e 
assim com os direitos humanos) naturalizado; religião é a “nossa”, as dos outros 
(“eles”) são seitas, concepções primitivas animistas ou superstições; filosofia com 
validade universal é a “nossa”, as “deles” são, no máximo, etnofilosofias; o “nosso” 
conhecimento sobre o funcionamento do corpo e da mente é ciência médica, 
enquanto “eles” são curandeiros; e assim por diante.  
 

Lévinas (2011) reflete o quanto o ser humano pode ser desfigurado quando perde a 

liberdade de reconhecer o rosto do outro. Segundo Antonio da Silva (2007, p. 16), “Essa 

liberdade predominante no sujeito e na cultura ocidental possibilita a prática da violência e da 

exclusão da subjetividade do outrem, pois esse sujeito só pensa em si mesmo como ordem 

universal do progresso”. Lévinas (2011) rompe com a tradição e o pensamento ocidental 

ontológico, pois, para ele, a racionalidade não consegue mais sustentar a ordem ética das 

sociedades humanas, porque a razão é conivente com os privilégios. E o primeiro privilégio é 

o EU centro, a totalidade. Esse pensamento do antropocentrismo é questionado pelo fato de o 

ser humano se colocar como domínio sobre o outro e a natureza. Por isso, para Lévinas (2011, 

p. 33): 
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A relação com o ser, que atua como ontologia, consiste em neutralizar o ente para o 
compreender ou captar. Não é, portanto, uma relação com o outro como tal, mas a 
redução do Outro ao Mesmo. Tal é a definição da liberdade: manter-se contra o 
outro, apesar de toda a relação com o outro, assegurar a autarcia de um eu. A 
tematização e a conceptualização, aliás, inseparáveis, não são paz como outro, mas 
supressão ou posse do outro. 
 

O pensamento levinasiano a respeito da ética da alteridade não é apenas mais uma 

categoria, conceito filosófico dentre outros, mas um caminho que aponta possibilidade para o 

sentido do humano, a partir do rosto do outro. Segundo Carla Gomes (2008, p. 69): 

 
Em outras palavras, para Lévinas a responsabilidade na ética da alteridade não 
depende de uma justificação legal, e sim surge do Desejo metafísico que impulsiona 
o Eu a sair de si mesmo em direção ao outro sem desejar dominá-lo. Esse Desejo, 
como já dito, é totalmente diverso da necessidade, é um desejo que nunca se satisfaz 
porque é infinito como o outro de onde se origina. Perante o outro o Eu é 
responsável até o infinito e incessantemente. 
 

A responsabilidade se torna fundamental quando se acredita no ser ético e no ser 

político agindo solidariamente com o outro. Segundo Ozanan Carrara (2010, p. 55-56):  

 
É o outrem que, ao partilhar o mundo comigo, impede que ele se feche numa 
totalidade. A experiência da alteridade tem lugar no mundo, abrindo-se a mim e a 
outrem. A responsabilidade instaura a partilha do mundo entre o eu e o outro, ou 
melhor, os outros.  
 

Assim, para Lévinas, a ética, mais que relação, é experiência de hospitalidade, justiça 

e responsabilidade pelo outro. Segundo Silva (2007, p. 34),  

 
Para Lévinas a relação nos remete a ir além do que estamos habituados a perceber, 
de sentir e ver, sem fazer leituras estereotipadas sobre sua subjetividade e sua 
cultura, mas sim, acolhendo-o em sua subjetividade e totalidade de ser humano, que 
está próximo a mim na sociedade.  
 

É uma responsabilidade total pelos outros e até por si mesmo, como argumenta Márcio 

da Silva (1995, p. 81): 

 
Atitude, particularmente, privilegiada por E. Lévinas, chegando a afirmar que na 
ética entendida como responsabilidade se dá o próprio nó do subjetivo. O eu tem 
sempre uma responsabilidade a mais do que todos os outros. É responsável de uma 
responsabilidade total, que responde por todos os outros e por tudo o que é dos 
outros, e até mesmo pela própria responsabilidade. 
 

A filosofia de Lévinas vê no sujeito ético e político a busca da responsabilidade pelo 

outro. Segundo Juliano Costa e Renato Caetano (2014, p. 205), “É nessa busca de assumir a 

Responsabilidade pelo Outro, expressada no Rosto, que cabe a cada um tornar-se humano 

com o próximo. É a partir da responsabilidade, expressa no Rosto, no face a face da vida 

cotidiana, que se tem um valor pela Alteridade”. O pensamento de Lévinas nos ajuda a 

compreender, com base no sujeito ético e político, a responsabilidade pelo bem-estar do outro 
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que escuta o grito: “não matarás” ou “não me deixes morrer”. Esse é um apelo do agricultor 

migrante angustiado que grita por justiça ao longo da BR-163, no Oeste do Pará, como foi 

apresentado no primeiro capítulo. Assumir ética da responsabilidade é ser sensível com o 

outro na alteridade, como afirma Márcio Luís Costa (2000, p. 167): 

 
É a sensibilidade de um para o outro que permite a um receber o outro. Um ser 
humano sensível e singularizado que recebe sensivelmente o outro, como comida 
saborosa que alimenta, como roupa que cobre e agasalha, como a água que mata a 
sede, como teto que cobre, etc. Um ser humano sensível e singularizado que recebe 
sensivelmente o outro ser humano como uma Alteridade que lhe está concernida 
quando este lhe aparece com fome, frio, sede, enfermo, sofredor, pobre, indigente, etc. 
 

A sensibilidade do ser humano aberto para o outro exige a alteridade desde o espírito 

de aproximação e acolhimento, como comenta Haddock-Lobo (2006, p. 48): 

 
A Alteridade não é apenas uma qualidade do outro, é sua realidade, sua instância, a 
verdade do seu ser e, por isso, para nós, torna-se muito fácil uma permanência na 
coletividade e na camaradagem – difícil e sublime é coabitar com a diferença, é viver o 
eu-tu profundamente.  
 

Fazer a aventura na prática do bem, da bondade sem exigir reciprocidade numa 

sociedade em que viver o ápice do individualismo e do consumismo é aventurar-se numa 

atitude heroica, pois, para Lévinas (1997, p. 143):  

 
É à medida que tenho que responder não só pelo rosto do outro homem, mas que, ao 
lado dele, abordo o terceiro, que surge a necessidade mesma de atitude teorética. O 
encontro com outrem é imediatamente minha responsabilidade por ele. A 
responsabilidade pelo próximo é, sem dúvida, o nome grave do que se chama amor 
ao próximo, amor sem Eros, caridade, amor em que o momento ético domina o 
momento passional, amor sem concupiscência. 
 

Lévinas (1997) faz uma distinção entre eu e outro como se existisse um grande abismo 

entre ambos, porém não um abismo perigoso ou assustador. É nesse intervalo de um abismo a 

outro que acontece a liberdade e a possibilidade de se pensar o humano no surgimento da 

ética. Para Marcelo De Bastiani (2008, p. 83): 

 
Lévinas sugere que toda relação – sempre entre as pessoas –, deve levar em conta o 
Outro. Para isso, cada um deve sair de si e ir ao encontro do Outro. Exige um 
transcender-se, onde o Eu não deve ter privilégios. O Eu deve ser responsável pelo 
Outro. Por tudo aquilo que o Outro faz. Nisso consiste a liberdade do eu: ser para o 
Outro. E disso resulta, segundo Lévinas, o sentido para o ela, pois, é pelo Outro, 
como Rosto, como invocação, que o eu se liberta. Libertação, que consiste em ser 
responsável pelo Outro. Dizer que outrem tem um Rosto significa dizer que é 
infinito e, portanto, não cabe num conceito que o Mesmo possa abstrair e/ou 
formular. O Rosto só se pode revelar e jamais permanece estático. A rigor, significa 
afirmar que o Mesmo jamais pode ir a Outrem com um preconceito. A própria 
discriminação social e/ou racial perde, aqui, seu sentido de existir. Outrem é sempre 
um mistério e um mestre com quem sempre posso aprender. 
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Na relação do sujeito ético e político, deve acontecer a verdade e a justiça, pois, para 

Lévinas (1997, p. 248):  

 
É a hora da justiça. O amor do próximo e seu direito original de único e 
incomparável pelos quais tenho que responder vêm eles mesmos fazer apelo à razão 
capaz de comparar os incomparáveis, a uma sabedoria do amor. Uma medida se 
sobrepõe à “extravagante” generosidade do “para o outro”, a seu infinito.  
 

Toda ação do ser humano, independentemente da classe social ou de setor distinto na 

economia ou na política, deve agir eticamente com respeito ao outro. Por isso a relação da 

caridade está acima da justiça. Como afirma Carrara (2008, p. 248): 

 
A justiça dos homens se exerce no nível da razão enquanto a caridade ou o amor é 
infinito. Assim, a caridade está acima da justiça, o que não significa que ela exclui a 
justiça, mas simplesmente que a caridade é superior no sentido de impor-me uma 
obrigação sem limites em relação ao outro. 
 

A conduta ética e política do cidadão consciente de sua função de cidadania exige dos 

governos a execução das leis nacionais e internacionais em defesa dos direitos humanos, entre 

estes o princípio do meio ambiente equilibrado como um projeto de sociedade. Isso se dá 

porque o povo percebe que os governos sozinhos não conseguem implantar uma política 

nacional que contemple todas as necessidades socioambientais. Por isso as organizações da 

sociedade civil buscam executar projetos concretos, chamando a responsabilidade dos 

governos nas políticas públicas. Segundo Lévinas, a política deve construir a fraternidade e 

hospitalidade na relação humana no cotidiano, passando do ético ao político. Como analisa 

Carrara (2008, p. 2013): 

 
A responsabilidade ética não se manifestará da parte do Estado, mas sem dúvida virá 
dos movimentos sociais que funcionam a margem do Estado e das instituições. Há 
acontecimentos imprevistos que provocam uma ruptura no político e denunciam 
suas maquinações maquiavélicas que servem apenas à lógica do Estado. As 
revoluções sociais e os movimentos revolucionários como os de maio de 1968, os 
movimentos contra a corrupção, pela reforma agrária, pela justiça social e os 
altermundialistas são a denúncia viva a acordar o político, denunciando seu 
afastamento da ética. Eles interrompem a política a partir de uma exigência ética. 
 

A ação de responsabilidade do sujeito ético e político, segundo Lévinas, deve ser na 

responsabilidade de reconhecer o outro como parte de mim na construção de uma sociedade 

justa e igualitária. Segundo o Papa Francisco (2015, n. 208): 

 
Sempre é possível desenvolver uma nova capacidade de sair de si mesmo rumo ao 
outro. Sem tal capacidade, não se reconhece às outras criaturas o seu valor, não se 
sente interesse em cuidar de algo para os outros, não se consegue impor limites para 
evitar o sofrimento ou a degradação do que nos rodeia. A atitude basilar de se 
autotranscender, rompendo com a consciência isolada e a autorreferencialidade, é a 
raiz que possibilita todo o cuidado dos outros e do meio ambiente. 
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Essa atitude requer uma nova ordem, uma nova educação ambiental que será 

construída, segundo Lévinas, com base na junção da ética com a política. Segundo Ozanan 

Carrara (2008, p. 140):  

 
Lévinas mostra que política justa e aquela que nasce da responsabilidade pelo outro 
enquanto política injusta e aquela que surge da totalidade ou da ordem do ser. Neste 
caso, a filosofia precisa estar atenta a dois mundos: o da responsabilidade pelo outro 
e o da razão ou do Estado. A tensão entre a ética e a política novamente se deixa ver 
aí e ela parece apontar para a própria natureza da filosofia. 
 

Esse princípio de responsabilidade do sujeito ético e político fundamentado em 

Lévinas abre o caminho para pensar a cidadania e a defesa dos direitos humanos, agindo em 

espírito de fraternidade e solidariedade ou na coletividade ao longo da BR-163, no Oeste do 

Pará. Segundo Edson da Silveira (2009, p. 85): 

 
O espírito de coletividade ressai dos gestos de humildade e de reverência, não 
cabendo a supremacia do egoísmo e nem da individualidade desmedida. Predomina 
a política do “nós” na exata medida em que o “outro” não é “estranho”, mas meu 
semelhante e principalmente necessário à minha própria existência. 
 

Essa realidade é marca da vida participativa, comunitariamente ou coletivamente, dos 

povos indígenas e comunidades tradicionais na Amazônia, mas que sofreu e ainda sofre 

interferência de outra política: a colonialista, imposta na Amazônia desde a Coroa portuguesa, 

a do governo militar e, ainda hoje, a que afeta diretamente o rosto do outro, destruindo sua 

identidade. Os povos tradicionais, com seu rosto indígena, ribeirinho, pescador, seringueiro, 

agricultor migrante, sempre exigiram seus direitos e o respeito às suas tradições e culturas e 

na participação comunitária, preservando o meio ambiente sadio com qualidade de vida para 

as presentes e futuras gerações.  

 

3.4. Princípio da responsabilidade ética-ecológica com base em Hans Jonas 
 

O princípio da responsabilidade ético-ecológica fundamentado em Hans Jonas tem 

como objetivo garantir, no presente, o valor da vida humana e da natureza, de forma integral, 

sem comprometer as futuras gerações. Segundo Hans Jonas (2006, p. 47-48): 

 
“Aja de modo a que os efeitos de tua ação sejam compatíveis com a permanência de 
uma autêntica vida humana sobre a Terra”; ou, expresso negativamente; “Aja de 
modo a que os efeitos da tua ação não sejam destrutivos para a possibilidade futura 
de uma tal vida”; ou simplesmente: “Não ponha em perigo as condições necessárias 
para a conservação indefinida da humanidade sobre a Terra”; ou, em um uso 
novamente positivo: “Inclua na tua escolha presente a futura integridade do homem 
como um dos objetos do teu querer”.  
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Hans Jonas (1903-1993) era judeu alemão e viveu no período difícil na Segunda 

Guerra Mundial. A obra de Hans Jonas sobre o princípio da responsabilidade como um ensaio 

de uma ética para a civilização tecnológica mostra valor da responsabilidade ético-ecológica. 

Todo o trabalho está fundamentado no olhar da ação humana e no cuidado com todos os seres 

da natureza para as presentes e futuras gerações. Segundo Evaldo Antônio Kuiava (2006, p. 

56):  

 
A partir de Jonas a responsabilidade não é mais centrada no passado e no presente. 
A sua preocupação é com o futuro da humanidade, com as gerações futuras e com a 
sobrevivência das mesmas. Diferentemente de Platão, Jonas não está preocupado 
com a eternidade, mas como tempo vindouro, compatível com a era da ciência e da 
tecnologia, cuja responsabilidade passa a ser o alicerce, o princípio orientador para 
as decisões que possam interferir nas diferentes formas de vida.  
 

Hans Jonas, sendo discípulo de Heidegger, foi influenciado por seu pensamento sobre 

a questão da técnica que está dominando o ser humano e a natureza (HEIDEGGER, 2002). 

Assim como muitos filósofos contemporâneos, Hans Jonas critica a filosofia ocidental e a 

ética tradicional, pois ela não serve mais para dar resposta diante do domínio da técnica sobre 

a vida. Faz-se necessária uma nova ética com novos valores, pois a ciência e a medicina 

avançam com novas descobertas e precisam resgatar as techne (habilidades) como atividades 

humanas para o bem-estar da humanidade (JONAS, 2006, p. 35). Ele busca superar a visão da 

moral cristã antiga, que pensava o ser humano no futuro. Para ele, deve haver um agir ético do 

ser humano no presente como princípio da responsabilidade para, assim, ter uma vida 

saudável no futuro. Segundo Hans Jonas (2006), na origem ocidental, a psiché era a razão 

superior em relação às outras aptidões. Assim, o ser humano com o lógos, no uso do poder 

racional, cria a técnica e domina a natureza. Esse domínio do ser humano sobre as coisas e o 

outro vai gerar os regimes totalitários a ponto de produzir as guerras, deixando-se levar pelo 

mal, como narra o canto da Antígona de Sófocles (JONAS, 2006, p. 31). 

A filosofia ocidental se fortaleceu no antropocentrismo com o uso da razão como 

superior. Mas essa visão é questionada. Segundo Blaise Pascal (1623-1662): “O coração tem 

razões que a própria razão desconhece”.41 Por sua vez, diante dos fatos históricos, o filósofo 

Soren Kierkegaard (1813-1855), sendo existencialista, viu a importância da escolha pura na 

ética e na crença cristã. Segundo Kierkegaard (apud JOLIVET, 2015),  

 

                                                           
41 Sobre o pensamento de Pascal entre o coração (os conhecimentos humanos) e a razão (conhecimentos 
científicos), ele soube separar a ciência em si e o ser humano, e não aceitou o matematicismo de Descartes como 
reducionismo em relação à realidade humana. Disponível em: 
<http://www.hottopos.com.br/vidlib2/blaise_pascal2.htm>. Acesso em: 21 set. 2015.  
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Por meio de uma reflexão capaz de fazer, de uma existência vivida, uma 
existência desejada e pensada. Essas condições podem reduzir-se a três: a 
necessidade do compromisso e do risco, o primado da subjetividade e a prova da 
angústia e do desespero.  
 

Por isso a solução para o Direito Ambiental não pode estar alimentada para melhorar o 

capitalismo, mas construir uma lógica para o ser humano viver melhor em sociedade. Daí o 

desejo de Hans Jonas em fazer o ser humano assumir, diante da crise ambiental, uma postura 

ética da responsabilidade. 

O filósofo Zigmunt Baumann (2001) vê, na Primeira Modernidade, conceitos duros e 

sólidos na família, religião e sociedade; na Segunda ou Pós-Modernidade, conceitos de uma 

sociedade líquida e volátil. Por isso se deve recuperar o princípio da dignidade da pessoa 

humana, da participação comunitária e do sujeito ético e político assumindo a 

responsabilidade da ética socioambiental, garantindo vida saudável para as presentes e futuras 

gerações.  

Diante da crise ambiental mundial que afeta a vida natural e cultural, com a mudança 

de época, como fala o Documento de Aparecida (CONSELHO EPISCOPAL LATINO-

AMERICANO, 2007, n. 44), “Vivemos uma mudança de época cujo nível mais profundo é o 

cultural”. Há uma dificuldade de mudar o paradigma de pensar e agir, principalmente quando 

se pretende um agir ético na coletividade em vista das presentes e futuras gerações, como 

pensou Hans Jonas. Segundo Elizabeth Mayer (2013, p. 52): 

 
Nossa ética, baseada nas relações do homem com o homem e do homem consigo 
mesmo, não consegue se relacionar com a natureza, pois sobre ela quer exercer seu 
domínio, e nem com a coletividade, pois não há a quem responsabilizar. A crescente 
coisificação do homem e da natureza altera a compreensão ética da espécie humana, 
pois foi fundada nas relações pessoais, de sujeitos, e não em relações globais, que 
afetam toda a coletividade, as quais não consegue compreender e sobre elas agir. 
Neste sentido, os filósofos contemporâneos reconhecem que devemos reformular 
algumas questões éticas. O princípio responsabilidade vem ao encontro deste 
reconhecimento, num exercício de compreensão e de reformulação de novas formas 
de agir ligadas à convivência social coletiva e às ameaças e promessas tecnológicas. 
Pressupõe, então, uma nova ética: a coletiva. 
 

O princípio da responsabilidade do sujeito ético e político, baseado no filósofo 

Lévinas, visto anteriormente, faz uma interligação com a responsabilidade da ético-ecológica, 

que deve ser de forma coletiva. Segundo Antonio Alves (2009, p. 96): 

 
Existe uma interligação e uma interdependência entre todas as formas de vida, 
mesmo aquelas que aparentemente são inúteis para o homem. É necessário o 
reconhecimento da responsabilidade individual e comunitária (até mesmo a 
comunidade internacional) sobre o futuro do planeta e da humanidade. Tal 
percepção está longe de ser acolhida coletivamente. 
 



81 

Nesse contexto do desenvolvimento socioambiental, é fundamental recuperar o 

princípio da ética de Gaia,42 em que tudo está interligado entre todos os seres, segundo 

analisam Jelson Oliveira e Wilton Borges (2008, p. 17):  

 
É preciso reinterpretar a ética a partir de uma visão integradora do ser, como o lugar 
donde deriva todo o mundo simbólico, mítico, religioso e sacramental da própria 
vida, entendida não como uma divisória, mas como uma instância aproximadora dos 
seres, círculo celebrativo da existência cósmica. 
 

Por isso a ação do ser humano no contexto socioambiental não pode, segundo Hans 

Jonas, pensar no individual, mas no coletivo, segundo Mayer (2013, p. 53): “Coletivo 

cumulativo-tecnológico, de um tipo novo, no que se refere tanto aos objetos quanto à sua 

magnitude. Assim, capacidades de ação de um tipo novo exigem novas regras da Ética e, 

talvez, mesmo, uma ética de novo tipo. Esta é a tarefa”. 

Nesse sentido, a Amazônia, com seu ecossistema, apresenta essa realidade de 

interligação entre os seres. Mas, quando se fala de meio ambiente, surge o conflito entre 

modelo de desenvolvimento econômico colonialista e o modelo de vida comunitária das 

populações tradicionais na Amazônia. Daí a necessidade de haver uma responsabilidade ético-

ecológica, pois, segundo Victor Viñuales (2004): “Somos hóspedes e não senhorios da 

natureza e temos que desenvolver um novo paradigma para o desenvolvimento”. 

O desenvolvimento socioambiental e a tutela do meio ambiente devem ser sempre 

monitorados, pois a ação de degradação do meio ambiente não afeta somente o presente, mas 

pode trazer consequências no futuro. Deve-se reconstruir as relações humanas e ambientais 

eticamente, como propõem Émilien Reis e Marcelo Antônio Rocha (2011, p. 356): “A ética 

ambiental é o fator fundamental para a garantia de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, onde deve haver harmonia e interação entre todas as espécies de um modo geral, 

que depende dele para sobreviver”. Nesse sentido, vê-se a importância da existência do 

conhecimento do bem e do mal para poder-se agir. Diante dessa dualidade, Hans Jonas (2006, 

p. 70) afirma: 

 
Assim como não saberíamos sobre a sacralidade da vida caso não houve assassinatos 
e o mandamento “não matarás” não revelasse essa sacralidade, e não saberíamos o 
valor da verdade se não houvesse a mentira, nem a liberdade sem a sua ausência, 
assim por diante – assim também, em nosso caso, na busca de uma ética da 
responsabilidade a longo prazo, cuja presença ainda não se detecta no plano real, nos 
auxilia antes de tudo a previsão de uma deformação do homem, que nos revela 
aquilo que queremos preservar no conceito de homem. Precisamos da ameaça à 

                                                           
42 Teoria de Gaia indica todo os sistemas complexos que formam um todo orgânico vivo indivisível. É todo o 
fenômeno interligado da vida no planeta. 
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imagem humana – e de tipos de ameaça bem determinados para, com o pavor 
gerado, afirmarmos uma imagem autêntica.  

 
O princípio da responsabilidade ético-ecológica tem sua raiz na liberdade de convívio 

social com todos os entes da natureza. Agir eticamente, para Hans Jonas, é ser responsável 

pelo cuidado com a vida humana e o meio ambiente hoje, em vista de um bem-estar das 

futuras gerações. Para Hans Jonas (2006, p. 93): 

 
Portanto, não é verdade que possamos transferir a nossa responsabilidade pela 
existência de uma humanidade futura para ela própria, dirigindo-nos simplesmente 
para aquela que irá existir, ou seja, cuidando do seu modo de ser. Ao contrário, a 
primeira regra para o modo de ser que buscamos depende apenas do imperativo do 
existir. Todas as outras se submetem ao seu critério, que não pode ser fornecido 
isoladamente por nenhuma ética eudemonista e nem por uma ética da compaixão. 
Esta tolera muitas coisas que aquele imperativo proíbe e recusa muitas que o 
imperativo lhes impõe. A primeira regra é a de que aos descendentes futuros da 
espécie humana não seja permitido nenhum modo de ser que contrarie a razão que 
faz com que a existência de uma humanidade como tal seja exigida. Portanto, o 
imperativo de que deva existir uma humanidade é o primeiro, enquanto estivermos 
tratando exclusivamente do homem.  

 
A preocupação da comunidade internacional sobre o meio ambiente fez a ONU 

promover as grandes conferências, como é o caso da Conferência de Estocolmo, em 1972 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1972). E, mais tarde, em 1987, o relatório 

Brundtland refletiu o “Nosso futuro comum” (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO 

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991), que apresenta o desafio já questionado por 

Hans Jonas de pensar hoje ações concretas como primeira regra para o existir da humanidade 

no futuro. Para Hans Jonas (2006, p. 64): 

 
O “futuro” não está representado em nenhuma instância; ele não é força que possa 
pesar na balança. Aquilo que não existe não faz nenhum lobby, e os não nascidos 
são impotentes. Com isso, os que lhes devem prestar contas não têm por ora 
nenhuma realidade política diante de si no processo de tomada de decisão; quando 
aqueles puderem reivindicá-los, os responsáveis, não existiremos mais. 

 
O agir com responsabilidade ético-ecológica, tendo o cuidado da casa comum, como 

ressalta o Papa Francisco (2015, n. 137-138), tem a necessidade de uma ecologia integral 

relacionada com o econômico, social e ambiental. Também as igrejas ecumênicas do Brasil 

refletem o lema “Fraternidade e a casa comum: nossa responsabilidade”.43 Nessa perspectiva, 

surgem compromissos de solidariedade fundamentados no Direito Ambiental, como analisam 

Silva e Veiga Junior (2011, p. 32): 

 

                                                           
43 Todos os anos, a CNBB escolhe um tema social para refletir durante a Campanha da Fraternidade. O texto-
base da CF 2016 já foi lançado com o tema “Fraternidade e a Casa Comum, nossa responsabilidade” e o lema 
“Quero ver o direito brotar como fonte e a justiça qual riacho que não seca”.  
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O princípio da solidariedade inspira o Direito Ambiental Planetário, logo é 
essencial pensar em fazer com que a solidariedade deixe de ser apenas um 
princípio ético, para se transformar em um princípio jurídico que gere autênticas 
obrigações, tanto para os indivíduos como para os Estados. A singularidade do 
Direito Ambiental requer uma nova e ampliada concepção da solidariedade: uma 
solidariedade que signifique mais que a sensação de pertencimento de um 
determinado grupo ou de grupos que se identifiquem – e assim são percebidos 
pelos seus pares – com relação a outros grupos, porque nesse sentido, é fato que os 
vínculos solidários são mais fortes quanto menor for o grupo e mais fortes os laços 
que unem os integrantes do grupo. 
 

O princípio da reponsabilidade ética ambiental de Hans Jonas (2006) pode ser 

complementado pelo princípio da solidariedade, na dimensão intergeracional, como reflete 

José Aparecido Gonçalves (2014, p. 45): 

 
Necessário se faz a construção de um princípio de solidariedade intergeracional, não 
nos moldes de até então, qual seja, egoísta, individualista e localizado, mas sim, uma 
solidariedade altruística e não somente voltada para o indivíduo de agora, mas, 
sobretudo, dirigida a um ser que ainda não existe no campo material, com a 
preocupação primeira da natural responsabilidade que se possuí em relação a esse 
outro. Logo, o Direito contemporâneo terá necessariamente que enfrentar esse 
conflito intergeracional, e mais que isso, conciliar interesses e necessidades de agora 
com as necessidades futuras, o que somente poderá ser feito na medida em que se 
avança nessa inovadora relação jurídica. 
 

O reconhecimento do outro se dá na própria existência humana que se relaciona com 

todos os seres, fazendo parte de um todo com responsabilidade ética do cuidado em vista do 

bem comum, como argumentam Silva e Veiga Junior (2011, p. 35): 

 
A fraternidade se configura na dimensão relacional de reconhecimento com o outro: 
o outro que não sou eu ou não pertence ao meu grupo; mas é um outro de mim e 
deve ser amigo, porque ele, assim como eu, integra a espécie humana e, ainda que 
não o encontre no mesmo espaço ou tempo, com ele me relaciono, porque a 
condição da nossa existência está em dividir a mesma casa. 
 

Quando o ser humano deixa de ter cuidado pelo outro e com o meio ambiente, falta 

com a fraternidade no sentido de proteção e responsabilidade. Podem-se causar danos nas 

relações e no meio ambiente. Segundo Hans Jonas (2006, p. 165), os danos causados devem 

ser reparados a partir princípio da ética ambinetal: 

 
O poder causal é condição da responsabilidade. O agente deve responder pelos seus 
atos: ele é responsável por suas consequências e responderá por elas, se for o caso. 
Em primeira instância, isso deve ser comprometido do ponto de vista legal, não 
moral. Os danos causados devem ser reparados, ainda que a causa não tenha sido um 
ato mau e suas consequências não tenham sido nem previstas, nem desejadas. Basta 
que eu tenha sido a causa ativa. Mas isso somente se houver um nexo causal estreito 
com a ação, de maneira que a imputação seja evidente e suas consequências não se 
percam no imprevisível.  
 

A dificuldade de garantir um meio ambiente equilibrado está na atitude do ser humano 

que vê os bens naturais unicamente com forma de exploração e riqueza economia, como é o 
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caso da exploração ilegal de madeira ao longo da BR-163, no Oeste do Pará. Há a necessidade 

de aplicação da lei de proteção ambiental com base no princípio da responsabilidade 

assegurado na legislação. Segundo Farias (2006),  

 
A primeira parte do inciso VII do art. 4º da Lei n. 6.938/81 prevê o princípio da 
responsabilidade ao determinar que a Política Nacional do Meio Ambiente visará à 
imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e/ou indenizar os 
danos causados ao meio ambiente.  
 

O princípio da responsabilidade foi contemplado em nossa Constituição Federal no 

parágrafo 3º do artigo 225: “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados” (BRASIL, 1988). 

Essa legislação serve de proteção e controle ambiental, cabendo ao Estado o dever de 

assumir seu papel de cumprir e fazer cumprir as leis. No entanto, Hans Jonas (2006) vê 

problemas na relação da sociedade, pois, para ele, a responsabilidade é anterior à 

responsabilização. Assim, acredita que o papel de todos é primeiro agir com responsabilidade 

ética para garantir uma vida digna para todos. Não se pode imaginar que a lei vai controlar a 

ganância ou a ambição do ser humano em relação com os bens da natureza. Para se ter um 

planeta saudável para todos, deve haver uma mudança de paradigma, por exemplo, uma 

mudança de hábito diante da sociedade consumista, como fala o Papa Francisco (2015, n. 

209). A elaboração de uma política de desenvolvimento socioambiental que cria essa 

consciência ou visão holística foi apresenta na Carta da Terra, elaborada em São José, na 

Costa Rica, em 1999 (SECRETARÍA INTERNACIONAL DEL PROYECTO CARTA DE 

LA TERRA, 1999). Segundo Boff (2011, p. 15): 

 
Parte de uma visão ética integradora e holística considera as interdependências entre 
pobreza, degradação ambiental, injustiça social, conflitos étnicos, paz, democracia, 
ética e crise espiritual. Ela representa um grito de urgência face as ameaças que 
pesam sobre a biosfera e o projeto planetário humano e também um libelo em favor 
da esperança e de um futuro comum da Terra e da Humanidade. Seus formuladores 
dizem-no claramente: A Carta da Terra está concebida como uma declaração de 
princípios éticos fundamentais e como um roteiro prático de significado duradouro, 
amplamente compartido por todos os povos. De forma similar à Declaração 
Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, a Carta da Terra será utilizada 
como um código universal de conduta para guiar os povos e as nações na direção de 
um futuro sustentável. 
 

A “Carta da Terra” contém os princípios fundamentais para o agir ético do ser 

humano, resgatando sua dignidade na participação comunitária com responsabilidade 

socioambiental. Segundo Oliveira e Borges (2008, p. 19):  
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Estes ensaios são de ética socioambiental porque partem da crença de que o ser 
humano, ao repensar o seu lugar no planeta, não deve ser esquecido, assim como os 
milhões de rostos excluídos do acesso à tecnologia geradora da crise ambiental 
devem ser lembrados e reconhecidos como seres de direitos.  
 

Assim, a preservação da vida recai sobre todos seres, principalmente segundo Hans 

Jonas (2004, p. 271): “A obrigação dessa responsabilidade recai sobre o homem, pois, dentro 

do mundo conhecido, a capacidade para esta, como para qualquer outra ideia, se manifesta 

unicamente no humano”. O ser humano deve ter esse cuidado para com a natureza, como 

guardião, Mário Sérgio Alencastro (2009, p. 16) interpreta que: 

 
Para Jonas, o homem precisa reconhecer esse chamado da natureza para ser seu 
guardião; além do mais, o presente é governado por um imperativo de que se 
preserve a essência humana para sempre, e isso porque ela é proveniente de um 
processo natural, que é bom. Por conta disso, a responsabilidade humana existe para 
aquilo que a permitiu vir à existência, ou seja, para com a natureza em si, e, 
primeiramente, com os outros seres humanos.  
 

O ser humano ser o guardião da natureza está no Livro Sagrado, na origem da criação, 

em Gênesis (2,15): “Javé Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o 

cultivasse e o guardasse”. A palavra guardar vem de ser guardião, de ser cuidador da obra da 

criação. Em outras palavras, o ser humano tem princípio de cuidado com responsabilidade 

ético-ambiental. Ao se perguntar a respeito da responsabilidade política no futuro, Hans Jonas 

(2006, p. 201) responde que “uma das responsabilidades do homem público é garantir que a 

arte de governar continue possível no futuro”. Ele acredita numa reponsabilidade integral 

dentro do próprio dinamismo da modernidade.  

Para Hans Jonas (2006), não se pode prever todas as invenções e descobertas do 

futuro, mas sabemos que elas virão e devemos saber como agir diante do progresso técnico-

científico, estabelecendo um programa orçamentário para alcançar o que desejamos para 

proteger a vida do ser humano e o próprio planeta (JONAS, 2006, p. 204). Daí a necessidade 

de incluir nesse aspecto o princípio da precaução para saber se o empreendimento vai causar 

danos ambientais ou não no presente e no futuro. Isto é, ter uma medida precatória para evitar 

danos, obtendo assim, a responsabilidade do agente empreendedor para com as questões 

socioambientais não só no cotidiano, mas pensando a longo prazo, utilizando justiça como 

virtude como ser pessoal ou público. Segundo Hans Jonas (2006, p. 210):  

 
Justiça, em particular, constitui umas das condições principais da duração, mas 
jamais seria recomendável abalar a construção como um todo em nome da justiça 
absoluta: ela é simplesmente uma virtude, ou seja, uma forma de conduta, não um 
ideal da ordem objetiva das coisas. A regra geral, aqui presente, é: o que é bom 
agora para o homem, como ser pessoal e público, também o será no futuro. 
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Dessa forma, estamos garantindo que o governar hoje não pode transferir a 

responsabilidade ou consequências no futuro. Acreditar na força da mudança de paradigma 

referente ao comportamento humano diante da degradação socioambiental deve ser uma meta. 

Assim, como Hans Jonas (2006), deve-se acreditar na utopia concebida como plano para a 

ação política de promoção da dignidade da pessoa humana, da participação efetiva na luta 

pelos direitos humanos como um projeto de sociedade, garantindo o princípio de 

responsabilidade ético-ecológica para o desenvolvimento socioambiental para as presentes e 

futuras gerações. 

 
3.5. Princípio do desenvolvimento socioambiental  
 

O princípio de desenvolvimento socioambiental vai se consolidando como espaço que 

os movimentos sociais e ambientais conseguiram conquistar na sociedade atual. A primeira 

referência de estudo e debates sobre desenvolvimento e a degradação do meio ambiente foi 

tratada em 1968 por Peccei (1908-1984), com o Clube de Roma. Segundo Andressa Lanchotti 

(2014, p. 13): 

 
Seu objetivo era fomentar a compreensão dos componentes de caráter econômico, 
político, natural e social independentes do “sistema mundial”, e fomentar a adoção 
de novas atitudes, políticas e institucionais para amenizar os problemas. A 
degradação ambiental era um desses problemas, junto com a expansão urbana, a 
perda da fé nas instituições, o rechaço dos valores tradicionais e a deterioração 
econômica. 
 

O desenvolvimento econômico e a natureza como estudo e debates foram se 

fortalecendo a partir da década de 1970, pois estavam surgindo correntes de pensamento que 

contestavam a teoria de Pigou (1877-1959),44 na década de 1930, e depois de Ayres e Kneese, 

na década de 1960 (MUELLER, 1996), que defendiam que a humanidade não sofreria com 

falta de recursos naturais. A economia neoclássica se apresentava como otimista, acreditava 

que a capacidade humana, com o uso da tecnologia, poderia substituir algo da natureza 

quando fosse necessário (MUELLER, 1996, p. 261-304). José Martins (2014, p. 39) fala da 

teoria neoclássica como “parte do pressuposto de que os recursos naturais não se constituem 

num fator limitante ao crescimento, mesmo no longo prazo”. Para esse pensamento 

economicista, o ser humano, com o uso da tecnologia, encontraria forma substitutiva em caso 

de escassez dos recursos naturais. Mas o pensamento e as preocupações de muitos cientistas 

como o Clube de Roma buscavam aprofundar a teoria da sustentabilidade do planeta. Nesse 

                                                           
44 Pensador da teoria neoclássica ortodoxa da economia. Uma de suas obras é “Economics et weifess” (1920).  
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sentido, a ONU organizou a Conferência de Estocolmo, em 1972, com o objetivo de debater 

sobre desenvolvimento econômico e a questão climática e a poluição. Muitos países 

desenvolvidos membros da ONU não assumiram o compromisso de cumprir os princípios 

aprovados, como o princípio 1 da Convenção de Estocolmo (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 1972):  

 
1 - O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de 
condições de vida adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe 
permita levar uma vida digna, gozar de bem-estar e é portador solene de obrigação 
de proteger e melhorar o meio ambiente, para as gerações presentes e futuras.  
 

No caminho de estudar e conhecer as mudanças climáticas, a ONU começou a 

apresentar dados sobre o desenvolvimento e a degradação do meio ambiente. Aguinaldo 

Alemar (2013) analisa o movimento mundial sobre meio ambiente sobre cinco ondas 

protecionistas.45 Para Alemar (2013, p. 121):  

 
Os fenômenos protecionistas, ou as síndromes ambientalistas, parecem seguir uma 
lógica própria, no sentido de que os alvos se sobrepõem. Esses picos de alarmismo, 
ou mesmo de conservacionismo ou de preservacionismo, ocorrem em ciclos, cujos 
períodos e frequência ainda não conseguimos padronizar. 
 

O princípio do desenvolvimento socioambiental vem sendo defendido por vários 

pensadores. Ignacy Sachs (1993, p. 37-38) foi um dos primeiros a apresentar essa visão 

integral do desenvolvimento:  

 
Social (voltada para a redução da pobreza e para a organização social), econômica 
(relativa à manutenção da capacidade produtiva dos ecossistemas), ecológica 
(relacionada à preservação dos recursos naturais enquanto base da biodiversidade), 
espacial (voltada para uma configuração rural-urbana equilibrada) e cultural 
(referente ao respeito para uma especificidades culturais e tradições das 
comunidades locais).  
 

Com sua visão holística dos problemas da sociedade, além dessas características que 

integram o desenvolvimento sustentável, Sachs, pensando nos caminhos do desenvolvimento 

sustentável, acrescentou o ambiental na capacidade de autodepuração dos ecossistemas 

naturais. Também na política nacional relacionada ao Estado com os direitos humanos e na 

política internacional de colaboração com a ONU para garantir o princípio de igualdade 

                                                           
45 Essas cinco ondas protecionistas, segundo Aguinaldo Alemar (2013, p. 121), podem ser assim divididas: a 
primeira: meio ambiente e poluição, no Clube de Roma (1968) e em Estocolmo (1972); a segunda foi a discussão 
sobre a chuva ácida no início da década de 1980; a terceira foi a depleção da camada e ozônio; a quarta, o 
aquecimento global, que teve o grande evento da Eco 92 e Rio +20; e a quinta é a Nova Era do Gelo, que está 
relacionada com o aquecimento global e é tema da Conferência das Partes (COP 21), em Paris. Sobre a COP 21, 
ver Santos (2015). 
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(SACHS, 2002, p. 85-88). Dentro dessa perspectiva, Sachs (1976) traz o conceito 

ecodesenvolvimento como viabilidade socioambiental cultural:  

 
Um processo criativo de transformação do meio com a ajuda de técnicas 
ecologicamente prudentes, concebidas em função das potencialidades deste meio, 
impedindo o desperdício inconsiderado dos recursos, e cuidando para que estes 
sejam empregados na satisfação das necessidades de todos os membros da 
sociedade, dada a diversidade dos meios naturais e dos contextos culturais. As 
estratégias do ecodesenvolvimento serão múltiplas e só poderão ser concebidas a 
partir de um espaço endógeno das populações consideradas. Promover o 
ecodesenvolvimento é, no essencial, ajudar as populações envolvidas a se organizar, 
para que elas repensem seus problemas, identifiquem as suas necessidades e os 
recursos potenciais para conceber e realizar um futuro digno de ser vivido, conforme 
os postulados de justiça social e prudência ecológica. 
 

O termo desenvolvimento sustentável seria usado em 1987, no relatório Brundtland, 

integrando a questão econômica, social e ambiental para o “Nosso Futuro Comum” 

(LANCHOTTI, 2014, p. 16). Com base nesse documento, a Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento da ONU (1992) preparou o grande encontro da Eco 92, no Rio 

de Janeiro. Segundo Adebaro Reis e Oriana de Almeida (2012, p. 163): 

 
Como aquele que atende as necessidades do presente, sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras também atenderem as suas, ou seja, o 
desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades da geração 
presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas 
necessidades.  
 

A Constituição Federal de 1988 contempla o meio ambiente no artigo 225: “Todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988). 

Embora o desenvolvimento sustentável tenha sido tema das conferências 

internacionais e colocado na legislação nacional, tornou-se um conceito ambíguo. Por isso se 

devem analisar todos os aspectos ambientais, pois, segundo Veiga (2010, p. 171), “formam 

um verdadeiro tripé: 1) preservação do potencial da natureza para a produção de recursos 

renováveis; 2) limitação do uso de recursos não renováveis; 3) respeito e realce para a 

capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais”. É um desafio querer juntar os 

termos “desenvolvimento” e “sustentável”. Para Veiga (2013): 

 
É uma grande ilusão dizer que é uma coisa simples. Ela é extremamente difícil. Ela é 
um valor como o termo justiça social, democracia, da paz. Não existe a possibilidade 
de a gente viver sem ter esperança. E a gente constrói a esperança no futuro nos 
valores, esmo que não há consenso no que é desenvolvimento ou no que é 
sustentável. Isso não significa que é descartável, errado ou coisa semelhante. Eu 
enxergo aí o nascimento de um novo valor muito importante. Valores nos quais a 
nossa sociedade constrói a esperança no futuro. 
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Entre as diversas correntes e visões desenvolvimento sustentável, Gilberto Gallopín 

(2003) critica a teoria neoclássica da economia ambiental que se fundamenta na tecnologia e 

substituição, privilegiando os objetivos individuais e econômicos sobre os sociais e 

ambientais. A questão de pensar se o ser humano deve ou não diminuir a interferência no 

meio ambiente está intimamente ligada às consequências suas ações, pois, para Gallopín 

(2003, p. 22): 

 
Em especial, a ideia que haveria de compensar as gerações futuras pela mesma 
dotação de recursos provocada pela ação das atuais gerações soa contrapor-se a 
outra base ética do desenvolvimento sustentável que se menciona com frequência – 
a equidade intrageneracional – essa se ocupa da disparidade de recursos entre os que 
vivem atualmente.  
 

Segundo Cristiane Derani (2008, p. 8): “O problema do esgotamento dos recursos 

naturais não é diretamente proporcional ao aumento ou diminuição do crescimento 

econômico. A velocidade da destruição dos recursos naturais está diretamente comprometida 

com a forma em que se dá a sua apropriação pela sociedade”.  Por isso, uma política que 

engloba todas as dimensões do desenvolvimento socioambiental, como defende Gallopín 

(2003, p. 37): 

 
Não é uma propriedade, senão um processo de mudança direcional, mediante o 
sistema melhora de maneira sustentável, através do tempo [...]. Sustentabilidade 
e desenvolvimento sustentável devem ser classificados de acordo com os 
aspectos da qualidade de vida, crescimento econômico material e crescimento 
econômico não material. 
 

O princípio do desenvolvimento socioambiental tem se fortalecido pela ação dos 

movimentos organizados da sociedade civil construída a partir da consciência crítica e 

participativa na questão de sustentabilidade. Segundo analisam Reis e Rocha (2011, p. 356): 

 
Sustentabilidade é muito mais do que atributo de um tipo de desenvolvimento. É um 
projeto de sociedade alicerçado na consciência crítica do que existe e um propósito 
estratégico como processo de construção do futuro. Vem daí a natureza 
revolucionária da sustentabilidade. Revolucionária que é considerada na acepção de 
divisor de águas que opera transformações profundas numa ordem em crise e 
assume uma força fundadora e instauradora de uma nova ordem. 
 

Na sociedade moderna, à qual Zigmunt Baumann (2001) chama “modernidade 

líquida”, que usa a tecnologia dentro da lógica do capitalismo; todos os valores e relações 

humanas e a própria natureza se tornam flexíveis no mercado. Daí se deve pensar uma nova 

ordem do desenvolvimento socioambiental, pois recursos não são renováveis e deve haver 

uma responsabilidade ética do saber cuidar, como fala Boff (1999, p. 137): 
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Sustentável é a sociedade ou o planeta que produz o suficiente para si e para os seres 
dos ecossistemas onde ela se situa; que tomas da natureza somente o que ela pode 
repor; que mostra um sentido de solidariedade geracional, ao preservar para as 
sociedades futuras os recursos naturais de que elas precisarão. Na prática a 
sociedade deve se mostrar capaz de assumir novos hábitos e de proteger um tipo de 
desenvolvimento que cultive o cuidado com os equilíbrios ecológicos e funcione 
dentro dos limites impostos pela natureza. Não significa voltar ao passado, mas 
oferecer um novo enfoque para o futuro. Não se trata de não consumir, mas de 
consumir responsavelmente. 
  

Boff (1999) vê no desenvolvimento socioambiental a capacidade do ser humano de 

pensar com a participação nas políticas públicas com responsabilidade ética na solidariedade 

ecológica ou ecologia humana, como disse o Papa Francisco (2015, n. 155), com qualidade de 

vida para as presentes e futuras gerações. Segundo Silveira (2009), a integração de todos os 

entes ou seres vivos da natureza na Amazônia é uma característica importante da dimensão 

socioambiental, porque incorpora os direitos humanos como um projeto de sociedade. A 

relação socioambiental com o cultural deve ser o referencial da vida coletiva na floresta, 

segundo afirma Silveira (2013, p. 40):  

 
Aliado com uma rede de proteção aos povos tradicionais, esse mesmo meio 
ambiente e também a cultura – agora reunidos sob a rubrica dos direitos coletivos e 
difusos – dão suporte aos direitos que se convencionou doutrinariamente designar de 
socioambientais.  
 

Assim, para Silveira, (2009) o princípio socioambiental veio reforçar a visão coletiva 

da vida no projeto do bem comum. Para o autor (2009, p. 113), “o desenvolvimento 

sustentável que se apregoa para a hileia é aquele que prima pela qualidade de vida dos seus 

habitantes, em harmonia com o meio ambiente e promovido com o auxílio de todos aqueles 

que se beneficiam com a preservação da floresta”. Os povos da Amazônia não querem apenas 

conquistar a demarcação das suas terras, mas que o Estado garanta seus direitos e o respeito às 

suas tradições para uma qualidade de vida saudável para as presentes e futuras gerações. 

João Batista Pinto e Alexandre Costa (2013, p. 13) falam da integração entre o meio 

ambiente e a sustentabilidade com os direitos humanos como um projeto de sociedade:  

 
Ora, se o direito ao meio ambiente integra o conjunto dos direitos humanos, se as 
elaborações como “desenvolvimento sustentável” e “sustentabilidade” também se 
vinculam a esses direitos, e, se, como estamos defendendo, o paradigma dos direitos 
humanos adquiriu todas as condições para ser considerado, na realidade 
contemporânea, um projeto de sociedade, então o meio ambiente passa a ser uma 
das dimensões desse projeto. 
 

O desafio é implantar esse modelo de desenvolvimento socioambiental diante dos 

conflitos e interesses difusos, por exemplo, ao longo da rodovia BR-163, no Oeste do Pará. 

Houve uma tentativa de implantar o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável 
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(BRASIL, 2005), como foi analisado no segundo capítulo. Não houve continuidade ao plano 

de envolver todos os setores da sociedade e do governo, prejudicando os agricultores 

migrantes. No entanto, o projeto soja e o escoamento pelo Porto de Santarém, com o 

asfaltamento da BR-163, estão em funcionamento. Nesse sentido, a Igreja Católica na 

Amazônia, por meio das lideranças, dedica-se à causa ecológica. Em 2011, a Campanhas da 

Fraternidade (CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, 2011) refletiu 

sobre o cuidado da vida no planeta. Segundo Dom Moacir Grechi (2011): 

 
Este cuidado deve ser no sentido de se alcançar uma sociedade sustentável, 
dirimindo as injustiças que excluem milhões e milhões de pessoas, e pautada em um 
modo de viver compatível com a preservação desta imensa riqueza que é a vida no 
planeta. Para tanto, se fazem necessárias mudanças drásticas no comportamento das 
sociedades e camadas sociais, que apresentam maior “pegada ecológica”, 
responsáveis por grande parte das emissões de gases de efeito estufa. Este cuidado, 
requer a sabedoria para se criar alternativas, mas sobretudo, a mudança da base dos 
valores que hoje sustentam esta dinâmica da busca incessante do lucro e do 
consumo. 
 

O mundo está em grandes transformações tecnológicas com uma mudança de época, 

como fala o Documento de Aparecida (CONSELHO EPISCOPAL LATINO-AMERICANO, 

2007, n. 44), assim, a crise ambiental mundial é assunto de todas as nações. Nesse sentido, a 

Igreja Católica, pelo Papa Francisco (2015), lançou a primeira encíclica ecológica, a 

“Laudato Si’ (Louvado seja): sobre o cuidado da casa comum”. Ele fala sobre a globalização 

do paradigma tecnocrático que prioriza o crescimento econômico e tecnológico. Segundo o 

Papa Francisco (2015, n. 106), 

 
Mas o problema fundamental é outro e ainda mais profundo: o modo como 
realmente a humanidade assumiu a tecnologia e o seu desenvolvimento, juntamente 
com um paradigma homogêneo e unidimensional. Neste paradigma, sobressai uma 
concepção do sujeito que progressivamente, no processo lógico-racional, 
compreende e assim se apropria do objeto que se encontra fora dele.  
 

O olhar sobre a realidade a partir do meio ambiente deve superar a visão do ser 

humano que usa a tecnologia como manipulação das espécies somente em vista do lucro. 

Deve-se procurar respostas no conjunto das ações, e não apenas respostas parciais, 

esquecendo que tudo está interconectado. Segundo o Papa Francisco (2015, n. 111): 

 
A cultura ecológica não se pode reduzir a uma série de resposta urgente e parciais 
para os problemas que vão surgindo à volta da degradação ambiental, do 
esgotamento das reservas naturais e da poluição. Deveria ser um olhar diferente, um 
pensamento, uma política, um programa educativo, um estilo de vida e uma 
espiritualidade que oponham resistência ao avanço do paradigma tecnológico. Caso 
contrário, até as melhores iniciativas ecologistas podem acabar bloqueadas na lógica 
globalizada. Buscar apenas um remédio técnico para cada problema ambiental que 
aparece, é isolar coisas que, na realidade, estão interligadas e esconder os problemas 
verdadeiros e mais profundos do sistema mundial. 
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As orientações para se pensar num projeto de sociedade com o modelo de 

desenvolvimento socioambiental se fazem presentes na encíclica do Papa Francisco. Ele pede 

a colaboração de todos para proteger a vida e garantir os direitos humanos, cuidando da casa 

comum.46 Assim, o princípio do desenvolvimento socioambiental deve estar conectado ao 

princípio da dignidade da pessoa humana e ao princípio da solidariedade, como a ONU 

aprovou no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) que, “Todos os 

seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Dotados de razão e 

consciência, devem agir uns para com os outros em espírito e fraternidade” 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1998). O princípio de solidariedade tem um 

vínculo com o princípio do direito ambiental, segundo Silva e Veiga Junior (2011, p. 32): 

 
O princípio da solidariedade inspira o Direito Ambiental Planetário, logo é 
essencial pensar em fazer com que a solidariedade deixe de ser apenas um 
princípio ético, para se transformar em um princípio jurídico que gere autênticas 
obrigações, tanto para os indivíduos como para os Estados. A singularidade do 
Direito Ambiental requer uma nova e ampliada concepção da solidariedade: uma 
solidariedade que signifique mais que a sensação de pertencimento de um 
determinado grupo ou de grupos que se identifiquem – e assim são percebidos 
pelos seus pares – com relação a outros grupos, porque nesse sentido, é fato que os 
vínculos solidários são mais fortes quanto menor for o grupo e mais fortes os laços 
que unem os integrantes do grupo.  

 
O princípio da solidariedade é um elemento importante para definir o caminho da 

segurança jurídica-constitucional em relação ao desenvolvimento socioambiental, pois deve 

garantir os direitos sociais e os direitos ambientais no exercício da cidadania. Segundo 

Fensterseifer (2008):  

 
A adoção do marco jurídico-constitucional socioambiental resulta da convergência 
necessária dos direitos sociais e os direitos ambientais num mesmo projeto jurídico-
político para o desenvolvimento humano. O enfrentamento dos problemas 
ambientais e a opção por um desenvolvimento sustentável passam necessariamente 
pela correção do quadro alarmante de desigualdade social e da falta de acesso aos 
direitos sociais básicos, o que, diga-se de passagem, também é causa 
potencializadora da degradação ambiental.  
 

Assim, entende-se que a realidade do desenvolvimento socioambiental ao longo da 

rodovia BR-163, no Oeste do Pará, com seus contrastes, conflitos e desafios, poderá ter êxito 

com a aplicação dos princípios, garantindo a dignidade da pessoa humana com participação 

comunitária com prática da responsabilidade ética ecológica em vista do estabelecer um 

modelo de desenvolvimento socioambiental para as presentes e futuras gerações.  

                                                           
46 A expressão “casa comum” vem do conceito indígena. Em tupi-guarani, dizem “Ñande Rekoha” (a Terra-Mãe, 
Nossa Morada). O cuidado com a casa comum é responsabilidade ética de todos os seres vivos.  
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4. OS DESAFIOS DE PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE POLÍ TICA DO 
DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL AO LONGO DA BR-163, NO OESTE 
DO PARÁ 

 

 

Os desafios de planejamento e implementação de política do desenvolvimento 

socioambiental ao longo da BR-163, no Oeste do Pará, são enormes, mas não impossíveis. O 

sonho de viver dignamente na terra é a marca dos agricultores familiares migrantes. Mas 

também migraram para a região, no mesmo período, com interesse de lucro, os fazendeiros, 

madeireiros e grandes empresas agropecuárias, com incentivos fiscais da Sudam e BASA, 

apoiados pelo governo militar.  

Ao analisar a história da migração com seus conflitos socioambientais no primeiro 

capítulo e o estudo dos princípios do Direito Ambiental, percebe-se a necessidade de 

implantação e consolidação das políticas públicas ao longo da BR-163. Por isso, propõe-se 

uma política de planejamento de implantação do modelo socioambiental regional, com resgate 

da dignidade da pessoa humana, participação comunitária e efetivação dos direitos humanos 

como um projeto de sociedade. Para isso, faz-se necessário envolver todos os setores da 

sociedade com as instituições governamentais, setores da iniciativa privada e as organizações 

não governamentais e movimento sociais.  

Os atores regionais identificados na aplicação do questionário, como consta do 

resultado da pesquisa no primeiro capítulo, reflete que há vários pontos de semelhança, mas 

também de divergências na compreensão da realidade da BR-163, no Oeste do Pará. Diante 

desses desafios, pretende-se pensar um planejamento estratégico identificando essas 

diferenças e aplicar os princípios estudados do desenvolvimento socioambiental. Devem-se 

encontrar caminhos para superar os conflitos existentes, com medidas políticas concretas de 

implantação dos três pilares do desenvolvimento sustentável apresentado na Eco 92, com 

atividade econômica, equidade social e prudência ecológica. E se acrescentam duas 

dimensões defendida por Sachs (1993): a espacial ou territorial de integração rural-urbano; e a 

cultural, a respeito do patrimônio cultural e tradições das comunidades locais. 

Na política de implantação do plano do desenvolvimento socioambiental ao longo da 

rodovia BR-163, fundamentado no processo capaz de promover o bem-estar de todos, com a 

condicionante ecológico, baseados em princípios éticos de justiça e solidariedade, segundo 

Aragón (2013, p. 243): 

 
O que se quer é um processo de desenvolvimento capaz de promover o bem-estar de 
todos, baseados em princípios éticos de justiça e de solidariedade; em condicionantes 
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ecológicos de responsabilidade com gerações presentes e futuras; e em instrumentos 
de eficiência econômica partindo do que a sociedade como um todo considere como a 
utilização reacional dos recursos naturais, e a comprovada capacidade de suporte dos 
ecossistemas, e não somente na perspectiva crescente de lucro. 
 

Esse aspecto ressaltado por Aragón (2013) se reflete na busca de alternativas viáveis 

para a um planejamento estratégico, numa visão holística do ecossistema no vínculo não só na 

Amazônia brasileira, mas em colaboração mútua entre os países pan-amazônicos. Por 

exemplo, implantar as propostas do Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) que, desde 

1978, vem tentando agir coletivamente. Segundo Aragón (2013, p. 271), “Representaria no 

momento atual o mecanismo necessário para induzir programas de cooperação que conduzem 

ao fortalecimento da integração amazônica”. No aspecto de apoio às políticas de cooperação 

amazônica, sugerem Sebastién Kiwonghi Bizawu e Victória Fonseca (2015, p. 65):  

 
Estas políticas ambientais pretendem incentivas não só o desenvolvimento da floresta, 
como também aumentar as possibilidades de geração de renda através da difusão da 
experiência e do conhecimento da biodiversidade local. Estas políticas devem também 
ter em suas formas, fundamentos que visam privilegiar a floresta em pé. 
 

Por isso a salvaguarda da dignidade de toda pessoa está na participação efetiva com 

propostas concretas de solução diante da crise socioambiental na Amazônia, como propôs 

irmã Dorothy Stang, no contexto de implantação do PDS em Anapu, que defendia a floresta 

em pé, mas com organização e proteção do meio ambiente. Como registra Valentino Salvoldi 

(2012, p. 204), “Devem participar nos processos de tomada de decisão. Devem ter acesso às 

informações. As mulheres devem ser sempre mais conscientes de ter um papel vital na gestão 

do ambiente e do desenvolvimento. Os bens devem ser igualmente compartilhados por todos”. 

A consciência na participação comunitária, por meio dos movimentos sociais, é fundamental 

na construção da democracia, tendo em vista a proteção da vida e do meio ambiente, segundo 

Alemar (2013, p. 113): 

 
Com a consciência de que a sociedade civil organizada pode e deve participar da 
gestão do planeta, sobretudo pela constatação da impotência do Estado nesse mister, 
floresceram organizações não governamentais cuja função precípua é, mediante a 
conduta de particulares, colaborar para a efetiva proteção do patrimônio ambiental, 
seja por meio de campanhas e disponibilização de informações relacionadas ao 
tema, seja mediante ações nem sempre levadas a cabo dentro dos limites 
determinados pela lei. 
 

Atualmente a palavra fraternidade, assim como solidariedade, tem sido redescoberta 

como verdadeira categoria jurídica, inclusive no Direito Internacional e em nossa legislação, 

contribuindo na estratégia de cooperação entre os países no resgate da dignidade humana e 

dos valores inerentes, como afirmam Cury e Cury (2006, p. 22): 
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Um campo no qual a ação da fraternidade aparece evidente é no reconhecimento dos 
direitos humanos em âmbito internacional, com um apelo aos Estados de respeitá-
los, protegê-los e realizá-los, sem nenhuma forma de discriminação. O próprio 
ordenamento internacional é interpretado através dos direitos humanos. É nessa 
perspectiva também que estão definidas as estratégias para a cooperação entre os 
países, sobre o fundamento da dignidade humana e os valores a ela inerentes. 
 

Nesse sentido, ao analisar o TCA na sua aplicabilidade no contexto regional da 

Amazônia, que contempla a dimensão social como direito de participação em igualdade dos 

bens, Silveira (2009, p. 42) afirma: 

 
Quando se costurou a redação do art. I, relacionando o anseio de um 
“desenvolvimento harmônico” e a necessidade da “preservação do meio ambiente”, 
preocuparam-se as partes contratantes com a distribuição equitativa dos proveitosos 
resultados. Isso significa que a “dimensão social”, tão destaca numa leitura 
socioambiental, se mostra presente não somente na cooperação para a geração de 
riquezas, mas principalmente no rateio das benesses, aptas a todos aproveitar de 
forma igualitária. 
 

Nessa perspectiva de cooperação de uma política de médio e longo prazos para 

garantir um plano de desenvolvimento socioambiental, deve-se levar em conta a diversidade 

natural, cultural, territorial da região. No entanto, o TCA tem uma difícil tarefa, pois integra 

outro plano de maior envergadura econômica desenvolvimentista que se chama Integração da 

Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) no qual os 12 países sul-americanos são 

membros da Unasul. Estão envolvidos no projeto bancos financiadores, como BID e outros, 

empresas de construção civil e várias instituições, como a Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe (CEPAL), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) e TCA. Seus objetivos, segundo Giane de Aguiar e Paulo Afonso Oliveira (2009, p. 

156), são: 

 
Apoiar a integração de mercados para melhorar o comércio intrarregional, 
aproveitando primeiramente as oportunidades de integração física para alcançar a 
competividade nos grandes mercados mundiais; e reduzir o custo sul-américa 
através da criação de uma plataforma logística vertebrada e inserida na economia 
global.47  

 
O plano é criar uma infraestrutura sul-americana ligado por rodovias, ferrovias e 

hidrovias ao pacífico, abrindo mercado dos produtos brasileiros no mercado internacional 

(AGUIAR; OLIVEIRA, 2009). Daí se pode concluir que o TCA enfrenta desafios para 

realizar as políticas de cooperação socioambiental entre os países pan- amazônicos porque o 

IIRSA é um modelo desenvolvimentista que visa explorar os recursos naturais e monocultura 

                                                           
47 Sobre todo o projeto do IIRSA, ver em Almeida e Carvalho (2009). 
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em vista da exportação e do crescimento econômico, deixando a questão de incluir nas 

políticas governamentais a questão social e ambiental. 

O fortalecimento das organizações comunitárias no contexto da Amazônia brasileira e 

em articulação com os movimentos sociais dos países pan-amazônicos, como tem acontecido 

nos frequentes encontros do Fórum Social Pan-amazônico, intercalado com o Fórum Social 

Mundial desde 2001. Por isso é fundamental exercer cidadania com participação nas políticas 

públicas, valorizando as experiências existentes, dando sugestões e formulando propostas 

concretas que possam contribuir para o desenvolvimento socioambiental regional ao longo da 

BR-163.  

Diante do modelo desenvolvimentista implantada na Amazônia com exploração dos 

recursos naturais e desigualdades sociais urge encontrar propostas viáveis o outro modelo de 

desenvolvimento socioambiental com inserção social e     uso dos recursos naturais sem 

causar danos ambientais, conforme o (GRÁF. 5). Por isso, a busca de uma política de resgate 

da dignidade da pessoa humana com a participação da sociedade civil organizada em 

colaboração com o estado no desenvolvimento de políticas públicas no exercício da cidadania.  

Por outro lado, a pergunta sobre como imagina a região daqui a 10 anos (GRÁF.6) os grupos 

mostraram preocupação na questão ambiental, desigualdade social, êxodo rural, violência 

urbana, crescimento do agronegócio. E o que se tem analisado no terceiro que é necessidade 

de recuperar o espírito comunitário ou o reconhecimento do  outro como parte na construção 

de uma sociedade justa e igualitária, garantindo  um meio ambiente equilibrado para as 

presentes e futuras gerações.  
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Gráfico 5 - Diante do agronegócio e afastamento da BR-163, indique sugestões para garantir o desenvolvimento social 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Gráfico 6 – Como imagina a Região Oeste do Pará daqui a dez anos? 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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4.1. Fortalecimento das organizações sociais na participação das políticas públicas 
 

A colonização deixou marcas na história dos agricultores migrantes e no meio 

ambiente, com mudanças profundas no contexto socioambiental das rodovias BR-163 e BR-

230, analisado no primeiro capítulo. Os agricultores migrantes que chegaram à Amazônia 

foram com uma cultura diferente em relação às populações tradicionais. Antes, para as 

populações tradicionais, tudo era pelos rios da Amazônia, que serviam e ainda servem como 

vias de ligação entre as comunidades às beiras dos rios. Até hoje, uma boa parte da produção 

extrativista coletada da floresta é negociada nos mercados locais ou nas próprias 

comunidades, à beira dos rios. Daí a expressão “filhos e filhas do beiradão”.48 Segundo Karl 

Arenz (2000, p. 15), “O índio amazônico não era simplesmente um nômade da selva, mas um 

agricultor que sabia aproveitar para sua subsistência o ‘ciclo biótico da várzea’ que segue o 

ritmo de enchente e vazante anuais do rio”. Essa realidade está integrada no cotidiano das 

populações tradicionais, que sempre obedeceram às regras impostas pela natureza, pois há 

uma interconexão entre os seres da natureza como parte do todo.  

A partir da colonização do governo militar, abriram-se as florestas, ligando as 

comunidades por estradas e colocando as famílias em lotes de terras sem infraestrutura. O 

agricultor migrante nordestino e o agricultor sulista foram juntamente com a família ou em 

grupos de famílias. Foram também suas crenças, tradições, costumes e sua cultura própria de 

trabalhar na terra. Esse agricultor era, ao mesmo tempo, “estranhos” e parte da realidade, 

vivendo agora o sonho de ter a terra, morando na mesma comunidade. Portanto a união em 

comunidade, desde o início, foi a forma de resistência e sobrevivência dos migrantes. 

Não havia somente problemas para os agricultores migrantes, como foi analisado na 

pesquisa, mas também sinais positivos com o encontro de culturas diferentes, vivendo 

comunitariamente. E o primeiro passo do encontro dos agricultores no meio da floresta foi 

pela fé, reunidos nas casas, para a celebração da Palavra de Deus. Com base na fé, foram 

surgindo os trabalhos de construção da capela (igreja), mutirão para fazer as roças 

comunitárias, arrumar as estradas, fazer o campo de futebol, construir o barracão comunitário 

e, anos mais tarde, a fundação da Associação Comunitária dos Agricultores (GRÁF. 6).  

Diante dessas realidades culturais, diferente da organização de vida comunitária e a 

relação com a natureza na Amazônia, pretendeu-se enfrentar os desafios com a implantação de 

                                                           
48 A palavra beiradão faz parte da cultura dos povos ribeirinhos que vivem à beira dos rios da Amazônia. Existe 
o ciclo de inverno, com chuva, e ciclo de terra firme, quando as águas baixam e fazem suas plantações. Daí os 
filhos e filhas de Beiradão (ARENZ, 2000).  
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uma política de desenvolvimento socioambiental, como fala Leroy (2010, p. 28), “agir 

localmente é agir globalmente”. Para ele, não deve haver separação entre o global e o local, pois 

somos o mesmo ser e estamos conectados ao universo. Isto é, os problemas e desafios da 

Amazônia se tornam assunto de todos, porque temos a corresponsabilidade da ética ambiental. 

Para se alcançar esse objetivo, deve-se trabalhar no fortalecimento das organizações sociais e 

sua participação nas políticas públicas na defesa do meio ambiente. Essa política emancipatória 

com base na solidariedade deve estar fundamentada nos direitos humanos como um projeto de 

sociedade, como apresentam João Batista Pinto e Eron de Souza (2015, p. 22):  

 
A questão ambiental torna mais evidente a interdependência e a interligação entre os 
direitos humanos, ao mesmo tempo que exige uma atualização da “fraternité”, 
através do valor “solidariedade”; solidariedade entre classes, povos gerações, 
presentes e futuras, o que atualiza igualmente a utopia dos direitos humanos, em 
uma perspectiva emancipatória. 
 

São inúmeras as organizações sociais que surgiram ao longo da BR-163 e BR-230. Por 

exemplo, o Sindicato do Trabalhadores Rurais (STR), no início da década de 1980, começou a 

articulação com a Corrente Sindical Lavradores Unidos. E, em 1989, surgiu o Movimento 

pela Sobrevivência da Transamazônica (MPST), que aglutinou grupos e liderou a luta pela 

garantia de permanência na terra, com condições digna. Em 1991, segundo Hébette (2004, v. 

4, p. 36): 

 
O MPST chegou a reunir na sede do INCRA, durante um acampamento de sete dias, 
cerca de duas mil pessoas, para discutir os problemas da região. Daí surgiram as 
mobilizações chamadas Gritos da Amazônia, que levaram a organização a ampliar 
os limites geográficos e organizativos de suas lutas.  
 

Com isso, os agricultores familiares se fortaleceram na participação comunitária em 

vista do bem comum. No entanto as diferenças de culturas, ideologias e divergências políticas 

levaram a um desgaste na vida comunitária, por não terem sido respeitadas essas diferenças. 

Esses conflitos sociais e culturais são consequências do modelo colonialista no Brasil, em 500 

anos de um pensamento hegemônico, negando o outro com sujeito. Por isso, para superar os 

conflitos, pensa-se que a maneira de apresentar os direitos humanos como um projeto de 

sociedade deve contempla essa realidade, como afirmam João Batista Pinto e Eron Souza 

(2015, p. 26): “Nenhum projeto de sociedade emancipatório pode se consolidar sem a 

inclusão e o respeito às diferenças; sem deixar de apresentar a perspectiva de uma sociedade 

mais plural e igualitária”. 

Nesse sentido, não haverá uma nova sociedade mais justa e igualitária nas 

comunidades e nos movimentos sociais ao longo da BR-163 se não houver o reconhecimento 
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do rosto do outro, como fala Emmanuel Lévinas (2011). Como também não se pode ignorar a 

diferença do outro na responsabilidade de uma ética ambiental na perspectiva do bem comum. 

Portanto as diferenças são meios para buscar caminhos de potencialização para consolidar os 

direitos humanos com desenvolvimento socioambiental nas dimensões política, 

socioeconômica, ética, cultural, jurídica e socioambiental. 

O projeto dos direitos humanos se fortalece com a participação cidadã no âmbito de 

políticas públicas emancipatórias, passando a ser referências em âmbito nacional ou mesmo 

internacional. Segundo Herkenhoff (2002, p. 19), “preferimos buscar noutras fontes a seiva 

dos direitos humanos. E, a nosso ver, a mais rica seiva são os movimentos populares”. E, para 

conquistar os direitos humanos, devem-se apoiar os movimentos sociais com participação 

ativa. Por ocasião do Congresso Internacional dos Movimentos Sociais e Populares em Roma, 

o Papa Francisco (2014) ressaltou a necessidade de revitalização das democracias, a luta pela 

dignidade da pessoa humana na participação comunitária que envolva os excluídos:  

 
Os movimentos populares expressam a necessidade urgente de revitalizar as nossas 
democracias, tantas vezes sequestradas por inúmeros fatores. É impossível imaginar 
um futuro para a sociedade sem a participação protagônica das grandes maiorias, e 
esse protagonismo excede os procedimentos lógicos da democracia formal. A 
perspectiva de um mundo da paz e da justiça duradouras nos exige superar o 
assistencialismo paternalista, nos exige criar novas formas de participação que 
inclua os movimentos populares e anime as estruturas de governo locais, nacionais e 
internacionais com essa torrente de energia moral que surge da incorporação dos 
excluídos na construção do destino comum. 
 

Essa posição do Papa Francisco dá um impulso aos movimentos sociais que caíram no 

desânimo ou no descrédito por vias assistencialistas ou paternalistas. O que se quer é uma 

postura dos movimentos sociais que, pelo empoderamento, revitalizem-se como sujeito ético e 

político protagonista da sociedade democrática. Essa compreensão tem Dom Erwin 

Kraülter,49 na Igreja do Xingu, como defensor dos direitos dos povos indígenas e 

comunidades tradicionais, segundo a análise de Suess (2009, p. 239):  

                                                           
49 Dom Erwin Kraülter nasceu na Áustria, em 1940, e foi ordenado padre em 1965. No mesmo ano, chegou ao 
Brasil para trabalhar como missionário na Prelazia do Xingu, com sede em Altamira, Pará, onde vive até hoje. 
Em 1980, foi nomeado bispo para a Prelazia do Xingu, onde já trabalhava havia 15 anos. Exerceu três mandatos 
de presidente do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), órgãos da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil) que defende os direitos dos povos indígenas (1983-1991; 2006-2010; 2011-2015). É assessor da 
CNBB para a questão indígena e foi participante da Conferência Episcopal Latino-Americana e do Caribe em 
Santo Domingo (1992) e em Aparecida (2007). Dom Erwin sempre esteve na defesa dos povos indígenas e 
agricultores migrantes, pois chegou na Amazônia antes da colonização do governo militar. Conhece, portanto, 
mais que ninguém, a realidade nos seus 50 anos de trabalho como pastor e profeta. Acolheu a irmã Dorothy 
Stang, que foi trabalhar em Anapu e foi assassinada em 2005. Ele mesmo, muitas vezes, foi ameaçado por 
defender os povos indígenas contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Há dez anos, tem segurança 
policial, pois o Estado o colocou no programa de proteção dos defensores dos direitos humanos, para proteger 
sua vida das ameaças de morte.  
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As reivindicações indígenas representam a causa mais ampla da defesa da vida 
sociocultural e da biosfera. As futuras gerações nos questionarão sobre a justa 
distribuição dos bens deste planeta e igualmente sobre a qualidade da terra, da água 
e do ar quer herdaram de nós. Importa uma nova ascese no uso dos bens e uma nova 
bioética que ultrapasse as reivindicações ecológicas setorizadas. 
 

O primeiro passo da dignidade da pessoa humana é o reconhecimento do outro como 

parte do convívio social em vista do bem comum. Por isso os agricultores migrantes, como 

seus movimentos sociais ao longo da BR-163, são convidados a incorporar o princípio do 

reconhecer o rosto do outro como sujeito ético e um sujeito político assumindo a 

responsabilidade ético-ambiental. Também assumir as diferenças ou divergências que se 

percebem ao se reconhecer como cidadão ou portador de direito e membro da comunidade 

local.  

 

 
Gráfico 7 - Qual a contribuição da Igreja para o desenvolvimento Socioambiental (econômico, social e 
ecológico) na região? (40 questionários respondidos) 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

O surgimento e fortalecimento dos movimentos sociais dos agricultores ao longo da 

BR-163 devem-se ao serviço de formação humana e cristã desenvolvida pela Igreja Católica, 
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Através da capacitação dos líderes locais, fortalecendo as lutas pelos direitos sociais e

ambientais com novas técnicas da agroecologia

As CEBs foram e continua sendo a força da Igreja católica solidária na região na luta pela

justiça, terra e pelo meio ambiente

A Igreja deve colocar em prática os documentos da Doutrina Social da Igreja com ética na

política e compromisso social

Setor da Igreja atrelada aos agronegócios e aos que depredam a Amazônia com grandes

projetos
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por meio das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Isso ficou confirmado na pesquisa de 

campo, quando se aplicou o questionário ao grupo “líderes das Igrejas”. Quarenta pessoas 

atuantes nas CEBs responderam a todas as perguntas do questionário (GRÁF. 1 a 6). Os 

líderes das Igrejas receberam uma sétima questão (GRÁF. 7) a respeito de qual a 

contribuição da Igreja para desenvolvimento socioambiental. Como se pode observar nas 

respostas do gráfico 7, a maioria das 40 pessoas acredita na missão da Igreja como formação 

da fé e da organização comunitária.  

Nesse sentido, a Igreja da Amazônia, desde 1972, com o encontro dos bispos e 

agentes de pastorais, aprovou o Documento de Santarém.50 Em seguida, muitos outros 

encontros e definições das linhas orientadoras das pastorais, como CPT, CIMI e 

principalmente o Novo Jeito de ser Igreja, por meio das CEBs, incentivaram a participação 

comunitária e fortaleceram as organizações, com sugestões concretas de ações em defesa da 

vida, como propôs a CNBB (2007, p. 11), no IX encontro Inter-regional dos Bispos da 

Amazônia, reunidos em Manaus no ano de 2007, com o tema “Discípulos missionários na 

Amazônia”, e afirmam que é urgente cuidar da:  

 
a) Criação como casa comum da humanidade e matriz da vida do planeta; educar 
para um estilo de vida se sobriedade e austeridade solidárias [...].  
b) Somar forças com as entidades que lutam pela preservação do meio ambiente e 
para o desenvolvimento sustentável. 
 

O Papa Francisco (2015) aponta caminhos alternativos para que os líderes da Igreja e 

movimentos sociais possam educar para a aliança entre a humanidade e o meio ambiente, 

com a transformação do ser humano na prática de uma ética ecológica com responsabilidade 

em vista da compaixão e solidariedade com o outro e o meio ambiente. Segundo o Papa 

Francisco (2015, n. 210): 

 
A educação ambiental deveria predispor-nos a dar este salto para o Mistério, do qual 
uma ética ecológica recebe o seu sentido mais profundo. Além disso, há educadores 
capazes de reordenar os itinerários pedagógicos de uma ética ecológica, de modo 
que ajudem efetivamente a crescer na solidariedade, na responsabilidade e no 
cuidado apoiado na compaixão 

 
  Assim, constata-se ainda há uma necessidade dos líderes cristãos ao longo da BR-

                                                           
50 Os bispos da Amazônia, preocupados com a situação pela abertura das rodovias BR-163 – Cuiabá-Santarém e 
BR-230 - Transamazônia, reuniram-se em Santarém, em 1972, e definiram as seguintes linhas de pastorais na 
encarnação na realidade e evangelização libertadora: a) formação de agentes de pastoral; b) comunidade cristã de 
base; c) pastoral indígena e d) estradas da Cuiabá-Santarém e Transamazônica e outras frentes pioneiras reunidas 
no chamado “Documento de Santarém”. Quarenta anos depois, o Documento seria base do 10º encontro, que 
teve, entre outros objetivos, apresentar sugestões para uma evangelização encarnada, missionária e profética na 
Amazônia. Disponível em: <http://encontrodosbisposdaamazonia.blogspot.com.br/2012/06/encontro-de-1972-
definiu-quatro-linhas.html>. Acesso em: 1 nov. 2015.  
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163: 1º ) formar a dignidade da pessoa humana como direito fundamental a partir da 

educação ambiental; 2º ) exercer uma cidadania plena desde a participação nos conselhos 

municipais para as políticas públicas; 3º ) fortalecer o Fórum dos Movimentos Sociais da 

BR-163; 4º) criar o Fórum Municipal e o Fórum Permanente de Desenvolvimento 

Socioambiental Regional com orçamento público municipal e regional, destinando esses 

recursos para a execução das políticas públicas.   

Esse conjunto de princípios são base para uma nova sociedade e que podem ser 

reforçados com a tomada de consciência do ser cidadão interconectado com todos os seres do 

Universo, por meio da política ambiental. É a ética de “Gaia” colocada em prática na vida do 

cotidiano, inclusive na ética institucional. Assim, o movimento social regional organizado 

passou a ser visto como ameaça aos interesses dos grandes fazendeiros e madeireiros, pois 

este querem manter os privilégios e continuar dominando a região na exploração dos recursos 

naturais. Muitos preferem seguir na ilegalidade e buscam sempre o apoio do Estado para seus 

próprios fins.  

 

4.2. O modelo de vida coletiva fundamentado nas unidades de conservação e reservas 
extrativistas 

 

Os povos indígenas e comunidades tradicionais sempre conviveram comunitariamente 

em seus territórios na Amazônia, com uma concepção totalmente distinta do modelo 

desenvolvimentista. Nesse sentido, povos indígenas associam o território e o meio ambiente. 

Segundo Villares (2013, p, 214): 

 

Do meio ambiente, cuja base territorial é a terra indígena, os índios extraem os 
recursos ambientais necessários para suas atividades. O meio ambiente é tanto os 
recursos apropriados pelo homem com o local de reprodução de suas relações. A 
forma de relação entre os povos indígenas e o meio ambiente é substancialmente 
diferente do relacionamento da sociedade moderna. 
 

Na década de 1970, as organizações sociais e religiosas começaram a pressionar o 

governo federal para reconhecer os direitos indígenas. Assim, em 1973, a Igreja Católica, por 

meio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), criou o Conselho Indigenista 

Missionário (CIMI).51 Os direitos contidos na Constituição, no artigo 231, foram reflexos 

dessas lutas nas bases, pois buscavam alterar o Estatuto dos Povos Indígenas (Lei n.º 

6.001/1973) (BRASIL, 1973) para adequá-lo à Constituição de 1988, com o Projeto de Lei n.º 

                                                           
51 Para ver toda a política que a Igreja Católica, através o Cimi, órgão da CNBB, exerce em favor dos povos 
indígenas do Brasil, acesse <http://www.cimi.org.br>.  
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2.057/1991, que se encontra no Congresso para ser aprovado, garantindo seus direitos, como 

se vê no artigo 11, incisos I, II e VIII (BRASIL, 1991) 

 
I- Os direitos originários sobre terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e a 
posse permanente dessas terras e das reservadas; 
II - O usufruto exclusivo de todas as riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos 
existentes nas terras indígenas, incluídos os acessórios e os acrescidos e o exercício 
de caça, pesca, coleta, garimpagem, faiscação e cata; [...]; 
VIII – conhecimento tradicional indígenas associados aos recursos genéticos. 
 

Essa segurança jurídica reforça o modelo de desenvolvimento socioambiental com 

base no ecossistema, com proteção territorial e aos recursos genéticos, com seus 

conhecimentos tradicionais associados, como consta da Lei 13.123, de 20 de maio de 2015, 

art. 1º:  

 
II - ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, relevante à 
conservação da diversidade biológica, à integridade do patrimônio genético do País 
e à utilização de seus componentes; [...] 
V - à repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da exploração econômica 
de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio 
genético ou ao conhecimento tradicional associado, para conservação e uso 
sustentável da biodiversidade (BRASIL, 2015a). 

 
As populações tradicionais, a partir de 1990, fortaleceram suas lutas para garantir seus 

direitos ao território, mantendo sua vida na terra em convívio com a floresta. Segundo Leroy 

(2010, p. 230):  

 
Todas essas formas jurídicas impõem limitações ao uso da terra, visando à 
conservação do sistema florestal ou aquático; mantêm a noção de território coletivo; 
implicam a necessidade de existência de organização comunitárias legítimas e 
ativas; preveem a participação das comunidades em sua gestão, o que faz com que as 
regras consuetudinárias estejam conservadas, mesmo necessitando de adaptações. 
 

A política das transações comerciais na Amazônia com o agronegócio da soja e 

ampliação da agropecuária e desmatamento tenta desmobilizar a luta dos povos indígenas e 

populações tradicionais pela demarcação de suas terras. O agronegócio age pelo não 

reconhecimento institucional desses direitos dos povos da floresta que lutam contra uma 

política nacional de “desterritorialização”. Segundo Almeida e Carvalho (2009, p. 103):  

 
Na verdade, estamos diante de uma campanha de desterritorialização que já dura 
mais de dois anos e que tem recrudescido nos últimos meses, visando negar direitos 
ou neutralizá-los, assim como reverter conquistas dos povos e comunidades 
tradicionais. Negar o reconhecimento do território pode significar a negação da 
identidade coletiva e fazer com que os atos de compra e venda de terras passem a 
incluir as comunidades, que passariam a ser contempladas com compensações. 
(grifo dos autores) 
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Nesse sentido, existe a PEC215/00 no Congresso Nacional que dispõe sobre a 

demarcação de terras indígenas, titulação dos territórios quilombolas e as Unidades de 

Conservação ambiental. O Congresso quer modificar o artigo 49 e 231 da Constituição, 

passando para ele decidirem e não o executivo sobre este assunto. Segundo o Conselho 

Missionário Indigenista –CIMI (2015), “é uma ameaça ao s povos indígenas, pois pode 

significar o fim das demarcações das terras indígenas no Brasil”. 

A Amazônia vive hoje num mundo marcado pelo antagonismo e divergências de 

compreensão da realidade quando se fala de ocupação territorial e dos direitos das populações 

tradicionais, como os seringueiros e quilombolas, que buscam garantir seus territórios. Nesse 

sentido, os bispos do Brasil, em 2007, preocupados com a questão ambiental e a vida das 

populações tradicionais e agricultores migrantes, lançou o texto-base da Campanha da 

Fraternidade (Fraternidade e Amazônia), destacando o território e o valor da cosmovisão 

desses povos e suas culturas (CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, 

2007, n. 314):  

 
Um diferente conceito de território e de ambiente: o território é espaço da vida, é 
casa, é berço, é útero gerador, é morada final. Águas, terras, árvores e animais fazem 
parte de uma realidade sagrada, são sinais da presença de Deus Criador [...] O ser 
humano participa desse mistério. Um diferente conceito de natureza: da cosmovisão 
presente em muitos “mitos” fundantes das culturas indígenas, afro-americanas e 
caboclas nasce uma maneira própria de conceber a natureza como um todo; ao 
contrário da lógica racionalista neoliberal. 
 

No mesmo sentido, a Organização Internacional do Trabalho (OIT), na sua Convenção 

169, garantiu aos povos indígenas e populações tradicionais o direito de seus territórios 

(FERRAZ, 2010). Analisando o julgado da Corte Interamericana de Direitos Humanos em 

1998, em defesa dos povos indígenas awas tingni contra o governo da Nicarágua, Erick 

Linhares (2013, p. 50) afirma: 

 
Entre os povos indígenas existe uma tradição comunitária sobre uma forma comunal 
da propriedade coletiva da terra, no sentido de que a propriedade não é centrada em 
um indivíduo, mas no grupo e na comunidade. Os grupos indígenas, pelo fato de sua 
existência, têm o direito de viver livre no seu próprio território, os estreitos laços dos 
povos indígenas com a terra devem ser reconhecidos e compreendidos com a base 
fundamental de suas culturas, sua vida espiritual, sua integridade e sobrevivência 
econômica. Para as comunidades indígenas, as relações com a terra não são 
meramente uma questão de posse e produção, mas um elemento material e espiritual 
de que devem gozar plenamente, inclusive para preservar seu legado cultural e 
transmitir às gerações futuras. 
 

A história das populações tradicionais na Amazônia é de resistência ao modelo 

desenvolvimentista desde a colonização portuguesa até a atualidade, pois entendem que 

devem obedecer à natureza e seu ecossistema, vivendo coletivamente para assegurar seus 
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territórios. Por exemplo, os seringueiros realizaram, em 1985, o I Encontro Nacional dos 

Seringueiros. Foi então criado o Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), no qual Chico 

Mendes e muitos outros companheiros levantaram a bandeira da criação das reservas 

extrativistas (Resex).52 

A partir desse encontro, a luta dos seringueiros do Acre ganhou repercussão nacional e 

internacional com a proposta de “União dos Povos da Floresta”, segundo João Derickx (2007, 

p. 204), “Que busca unir interesses de índios e seringueiros em defesa da floresta amazônica, 

propondo ainda a criação de reservas extrativistas nas áreas indígenas, na própria floresta, ao 

mesmo tempo em que garantem a reforma agrária desejada pelos seringueiros”. A Resex, para 

ser implantada, deve ter três elementos centrais: “a) existência de recursos naturais em 

condições de exploração; b) a presença de populações com tradição de utilização de florestas; 

c) a ação do poder público para legalizar essa forma específica dos recursos naturais” 

(DERICKX, 2007, p. 186). Esse trabalho, em apenas dois anos depois da Criação do 

Conselho Nacional dos Seringueiros (1985), resultou na criação da primeira reserva 

extrativista, a de Cachoeira, no Acre, com a participação de Chico Mendes. Mas essa 

conquista resultou no seu assassinato, em 1988, pelos proprietários de terra que não aceitaram 

a desapropriação das fazendas onde havia os seringais (ANDERSON, 1994). A partir da 

década de 1990, outros Estados da Amazônia se organizaram, com assessoria do STTR-

Santarém, CPT, GDA, CEAPAC e outras organizações, para reivindicar essa forma de viver 

na floresta. Por exemplo, a primeira reserva extrativista reconhecida no Estado do Pará foi a 

Resex Tapajós/Arapiuns, nos municípios de Santarém e Aveiro, em 1997. 

Esse modelo de organização comunitária foi sendo conquistado pela elaboração do 

Plano da Criação das Reservas Extrativistas, por meio do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), criado pela Lei n.º 9.985/2000 (BRASIL, 2000), que regulamenta o 

artigo 225 da Constituição Federal.53 Por isso, hoje, pode-se afirmar que as reservas 

extrativistas se tornaram, entre outras formas de organização na floresta, um modelo de 

socioambientalismo. Das 44 unidades de conservação na Amazônia Legal, 20 foram criadas 

no Estado do Pará, com grandes espaços de organização e perspectivas futuras, sendo o 

                                                           
52 “Entende-se por uma RESEX como a regularização de áreas ocupadas por comunidades tradicionais ou grupos 
sociais que tem como fonte de sobrevivência os produtos da floresta e que realizam exploração econômica em 
base da sustentável” (Derickx, 2007, p. 186). Chico Mendes se tornou o grande idealizador e depois vítima dos 
grupos agropecuaristas do Acre. Mas seu sangue derramado não foi em vão, pois hoje a Amazônia está repleta 
de grandes avanços na luta pela conservação e vida socioambiental. 
53 Ver toda a legislação e as atribuições em: <http://uc.socioambiental.org/o-snuc/o-que-%C3%A9-o-snuc>. 
Acesso em: 6 out. 2015.  
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Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (Icmbio), responsável no gerenciamento, através da 

Lei n.º 11.516, de 28 de agosto de 2007 (BRASIL, 2007).54 

Se, por um lado, pode-se dizer que houve um avanço considerável, para as populações 

tradicionais da Amazônia, no modelo de conservação e extrativismo produtivo; por outro, 

questiona-se o processo de gerenciamento das unidades de conservação, que necessita 

diretamente das populações que residem dentro, com suas organizações, com a participação 

das entidades da sociedade civil organizada local, junto com as instituições do Estado. A 

segurança territorial é o primeiro passo, depois deve haver o investimento das políticas 

públicas para o desenvolvimento socioambiental dentro das Resex. O institucional deve ser a 

base das políticas públicas para o planejamento estratégico e orçamento adequado para gerar 

conhecimentos científicos e práticas concretas de rentabilidade com os produtos da floresta. 

As tecnologias e pesquisas com formação permanente em todos os níveis para garantir a 

sobrevivência, a produtividade no uso dos bens naturais, artificiais, culturais e ambientais, 

promovendo a dignidade da pessoa humana dentro do ambiente da floresta com participação 

comunitária com qualidade de vida. 

 

4.3. Consolidação dos assentamentos de reforma agrária com modelo do PDS - 
Esperança, Anapu, Pará 

 

A origem da agricultura familiar na Amazônia, desde o tempo da colonização da 

Coroa portuguesa, foi uma imposição, por duas razões, segundo Denise Oliveira (2009, v. 2, 

p. 74): “O fortalecimento do individualismo desbravador em busca de enriquecimento rápido 

e a dependência de medidas de apoio de caráter assistencialista e tecnocrático”. As 

populações tradicionais, com seu estilo comunitário de vida, reúnem as características da vida 

adequada ao meio ambiente, obedecendo ao ciclo da natureza. Essas populações tradicionais 

da floresta que praticam o extrativismo de forma coletiva entendem que a terra não é 

apossamento individual, mas espaço para viver, fazendo a coleta dos frutos da floresta 

comunitariamente para o bem comum, numa agricultura ecológica, segundo José Heder 

Benatti (1998 p. 195):  

 
As populações tradicionais possuem um apossamento da terra muito peculiar, que as 
legislações civilistas e agraristas não conseguem abarcá-las em sua plenitude. [...]. É 
interessante notar que a terra para esses segmentos de camponeses não tem um 
caráter mercantil, não se constitui em objeto de troca; assim como não é vista como 
um bem sujeito a apossamento individual, mas somente na forma familiar conjugada 
com a coletiva. Essa forma coletiva de apossamento dos recursos naturais e a 

                                                           
54 Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/>. Acesso em: 6 out. 2015.  
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presença de práticas de trabalho familiar com base no agroextrativismo, são 
características da posse agroecológica. 
 

Essas comunidades tradicionais na Amazônia não querem viver no isolamento; muito 

pelo contrário, sempre em comunidades e com a natureza, buscando formas alternativas para 

melhorar a produção. Utilizam suas técnicas de caça, pesca e coleta, sem escravizar a terra 

nem as águas. Sem prejuízo à cultura e ao meio ambiente, buscam sempre uma forma de 

garantir a sustentabilidade e o bem-estar para suas famílias e para as gerações futuras. 

Segundo Plauto de Azevedo (2008, p. 95):  

 
O bem-estar dos homens e dos ecossistemas são intimamente ligados e o tecido se 
desfia. Faz-se necessária “uma perspectiva ecossistêmica”, que exige que se pesem, 
mediatamente, as decisões concernentes à utilização dos recursos planetários. A 
ética vigente agride a capacidade de manutenção da vida dos ecossistemas, o que 
engloba o bem-estar dos homens, a saúde e o potencial de produção das plantas, dos 
animais e dos sistemas naturais. 
 

A sabedoria dos povos tradicionais é importante para a sobrevivência das espécies no 

âmbito de uma perspectiva socioambiental. O objetivo é estimular alternativas produtivas 

sustentáveis com a visão ecológica e com a participação das populações tradicionais, vivendo 

coletivamente. A partir da colonização do governo militar, a chegada dos agricultores 

familiares migrantes trouxe outra forma de uso da terra. Mas eles foram se adaptando aos 

poucos às práticas extrativistas, coletando produtos da floresta e mantendo as suas tradições 

de trabalho com a diversificação da produção da lavoura branca55 que já praticavam antes da 

migração. Essa é a experiência dos agricultores que vivem no Município de Rurópolis, no 

entroncamento entre a BR-163 e a BR-230. Segundo analisa Lima (2009, p. 58): 

 
Agricultura temporária:  (abacaxi, arroz, feijão, melancia, milho, tomate...) 
permanentes: (cacau, café, guaraná, banana, urucum, pimenta do reino [...]. 
Extrativismo vegeta: açaí, castanha do Pará carvão, copaíba, andiroba, lenha e 
madeira em tora) e a pecuária (bovinos, suínos, caprinos e ovinos). Com o aumento 
da produção de leite no município, temos a COOPETRA (Cooperativa Agroleiteira 
Transamazônica). (grifo autora) 
 

No próprio estudo sobre a rede operativa para efetivar o Zoneamento ecológico-

econômico (ZEE)56 em territórios da Amazônia, Rodrigo Peixoto (2008) admite que as 

diferenças na concepção e forma de ver os territórios da Amazônia são contraditórias, ou 

melhor, são divergentes, pois, na visão desenvolvimentista, a produção em grande escala é 

                                                           
55 Lavoura branca é o termo citado para designar a agricultura temporária, como a produção do arroz, milho, 
feijão, melancia, etc. 
56

 Ver sobre o ZEE que mencionamos no segundo capítulo, que traz sugestões concretas de viabilidade da vida 
no campo e na cidade ao longo da BR-163, no Oeste do Pará (VENTURIERI, 2007). 
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para exportação, enquanto as populações tradicionais vivem na integração de uso e 

preservação da natureza. Para Peixoto (2008, p. 266), há um desafio na concepção de modelo 

de desenvolvimento: “De forma que alianças estratégicas se fazem nos planos local e global 

para construir soluções sustentáveis ou para produzir riqueza sem se importar com a 

degradação social e ambiental, tendo em vista, portanto, objetivos diferentes”. 

A CNBB, reunida na 24ª Assembleia-Geral, em Itaici-SP, em 1986, sob o tema 

“Fraternidade e terra”, debateu a questão da promoção humana e defesa do meio ambiente. Os 

bispos brasileiros afirmam que “o direito à vida exige a preservação e renovação do meio 

ambiente, resguardando-o contra formas de exploração predatória e de toda a espécie de 

poluição” (CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, 1986, n. 59). Nesse 

sentido, é importante destacar que a função socioambiental da propriedade tem um duplo 

sentido. Isto é, além de proteger os interesses difusos de defesa do meio ambiente, também 

protege o particular, como proprietário, de seus próprios abusos. Dessa forma, posiciona-se 

Tupinambá do Nascimento (2003, p. 116): 

 
A função social se opõe ao exercício egoístico do direito de propriedade. As ações 
do proprietário se refletem na coletividade em que se vive. Por isso, deve haver 
respeito não só à vizinhança, mas ao erga omnes. Hoje, o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado é bem de uso comum do povo, sendo essencial à 
qualidade de vida. Todos estes valores que atingem as gerações atuais e futuras 
devem, necessariamente, compor o exercício do direito de propriedade, inclusive 
valores históricos e artísticos. A função social da propriedade se preenche de ações 
desenvolvidas com base nestes valores sociais.  
 

A partir desses aspectos relacionados com a vida na terra, o modelo de assentamento 

implantado na colonização do governo militar e a política agrícola para os agricultores 

familiares migrantes do Nordeste e do Sul do País não garantiram a qualidade de vida que os 

migrantes esperavam. Passados 20 anos da colonização, os agricultores ainda sofriam pela 

falta de apoio do Estado ao longo da rodovia BR-163 e dos travessões ou vicinais. Nesse 

período da década de 1990, configurava-se uma nova etapa com a política nacional de 

reforma agrária, pois muitos ribeirinhos, nativos, posseiros, agricultores migrantes buscavam 

regularizar suas posses para obter apoio do Estado, por meio de assentamentos de reforma 

agrária.  

Foi nesse contexto que os movimentos sociais assessorados pela Comissão Pastoral da 

Terra (CPT) e com os Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR), 

Movimento pela Sobrevivência da Transamazônica e as Associações dos Agricultores 

Familiares Assentados ao longo da BR-163 e o Movimento das Mulheres da 
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Transamazônica57 exigiam do INCRA primeiro a consolidação do Projeto de Colonização e, 

em segundo lugar, reivindicavam a criação de novos PA,58 colocando em prática o I Plano 

Nacional de Reforma Agrária da Nova República, com o Presidente José Sarney, por meio do 

Decreto n.º 91.766, de 10 de outubro de 1985. 

O INCRA criou os projetos de assentamentos (PA), mas não consolidou os direitos nas 

políticas públicas, conforme a lei estabelecia para os assentados, tais como crédito de apoio, 

crédito de habitação, estradas, transporte, assistência técnica e crédito de financiamento da 

lavoura, escola e saúde. Todos esses direitos, ao longo desses 40 anos, foram cumpridos 

apenas com medidas paliativas, como foi visto no terceiro capítulo, os casos de PA-Areia e 

PA-Ypiranga. Diante disso, surge a necessidade de estabelecer novas relações com o Estado e 

poder político e social em nível local. Devem-se buscar melhorias no desenvolvimento 

socioambiental na região, numa visão de unidades de mobilização. Reforçando o discurso dos 

movimentos sociais não mais atrelados à ideia de um camponês tradicional, mas vivendo na 

Amazônia, buscam-se novos horizontes em nível local, como pensa Alfredo de Almeida, 

analisado por Raimundo de Sousa (2002, p. 46):  

 
São as políticas públicas que têm possibilitado os elementos básicos à formação de 
vínculos solidários entre as populações afetadas por essas políticas. Esses grupos 
têm se organizados em “unidades de mobilizações” que constituem agrupamentos, 
cujas identidades são construídas a partir dos “efeitos de ação” [...]. A partir do 
surgimento dessas unidades de mobilização a nova estratégia do discurso dos 
movimentos sociais no campo não aparece mais atreladas à conotação política do 
termo camponês. Politiza-se os termos de uso local.  
 

Os desafios para implantar o planejamento das políticas públicas nos assentamentos de 

reforma agrária na realidade dos agricultores familiares ao longo da BR-163 devem ser 

enfrentados em conjunto entre todos os PA com suas associações específicas. O Fórum 

Permanente do Desenvolvimento Socioambiental Regional poderá coordenar esse processo de 

reestruturação para estabelecer as metas de suas ações junto ao INCRA e ao Poder Público. 

Para haver uma vida digna nos assentamentos na região, propõem-se quatro políticas 

fundamentais para o desenvolvimento socioambiental regional rural: 1) agricultura familiar e 

agroecologia; 2) Projeto de Desenvolvimento Sustentável – PDS-Esperança; 3) Casa Familiar 

Rural (CFR); 4) economia solidária. A seguir, são apresentadas cada uma dessas propostas. 

 

                                                           
57 Sobre o movimento de mulheres, ver o estudo de Maria Ivonete Silva (2008).  
58 Projeto de assentamento (PA) utilizando o Estatuto da Terra, Lei n.º 4.504/1964 (BRASIL, 1964) para assentar 
novos migrantes ou agricultores extrativistas que são clientes de reforma agrária. Isto é, aquele que não tiveram 
terra em seu nome.  
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4.3.1. Agricultura familiar e agroecologia 
 

Os agricultores familiares migrantes vivendo na região desde a década de 1970 estão 

experimentando novas técnicas de produção a partir da participação nos sindicatos e 

cooperativas agrícolas. Em entrevista, o agricultor Valdir Burmann, proveniente do Rio 

Grande do Sul, em 1973, e residente na terra, na agrovila de Macanã, na rodovia da 

Transamazônica, no Município de Placas, Pará, afirma: 

 
O Projeto Ambiental em nossa região não oferece alternativas, e a agricultura 
familiar está ficando cada vez mais restrita, dificultando a produção familiar. A 
política sindical passa por dentro de todos os segmentos da sociedade, pois todos 
precisam sentir-se responsáveis pela alimentação, saúde, educação, transporte, 
saneamento e segurança. Precisamos contribuir na elaboração de uma política que 
combine com o desenvolvimento e preservação do meio ambiente implementada 
pela pequena produção, isto é, pela agricultura familiar. Precisamos de um fórum 
regional de discussão, envolvendo todos os segmentos da sociedade, como sindicato 
dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, as igrejas, a Prefeitura, a Emater, a Ceplac, 
o IBAMA, o INCRA, para que possamos discutir e procurar caminho para 
solucionar os problemas agrícolas de nossa região.59 
 

A experiência de vida na Amazônia para a família de Valdir Burmann e para outros 

revela que houve uma mudança no seu modo de pensar e trabalhar na terra no contexto 

amazônico. Ele, Frederico Henn, Irno Martini e outros agricultores entrevistados propõem a 

criação de um fórum regional da agricultura familiar com os movimentos sociais e órgãos de 

assistência técnica. O projeto se junta a várias iniciativas de agroecologia ou agricultura 

ecológica (ASSIS, 2006). 

Dentro dessa iniciativa dos agricultores com a agroecologia, existe o “Projeto de 

Roças sem Queimar”,60 como uma forma de utilizar a terra na produção sem o uso das 

queimadas. Esse projeto vem sendo aplicado desde 1998, com as experiências e esforço de 

pesquisadores das organizações não governamentais de assessoria e assistência técnica do 

Movimento pelo Desenvolvimento da Transamazônica e Xingu. Esse movimento reúne mais 

de 110 entidades e conta com a assessoria de assistência técnica do Laboratório 

Agroecológico da Transamazônica (LAET)61 e está filiado à Fundação Viver, Produzir e 

Preservar (FVPP), fundada em 1998, em Altamira-PA. A primeira ação coletiva desse 

                                                           
59 Entrevista concedida para esta pesquisa no dia 16 de fevereiro de 2015, em sua propriedade. Valdir Burmann 
também respondeu ao questionário tabulado no segundo capítulo. 
60 “Roças sem Queimar” é um projeto muito utilizado no sistema da agricultura familiar e agroecologia. A 
iniciativa propõe uma nova visão de manejo agroflorestal. É uma experiência desenvolvida por muitos 
agricultores familiares da Transamazônica (WILKE, 2004).  
61 O Laet é uma entidade brasileira que, em convênio com o governo francês, enviou vários técnicos das Escolas 
Agrícolas e Casa Familiar Rural da França para colaborar no projeto de assistência técnica na agroecologia na 
Transamazônica.  
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movimento foi o Grito da Transamazônica, no mesmo ano da fundação, que apresentou as 

seguintes necessidades, segundo Maurício Wilke (2004, p. 14): “discussão de crédito, 

recuperação de estradas, educação rural e desenvolvimento sustentável [...] E realização do 

Projeto Roça Sem Queimar”. 

Essas ações concretas trouxeram outros desafios. Não bastava, por exemplo, pensar 

apenas em melhorar a produção para o sustento da família, havia uma necessidade de 

transformar essas experiências em políticas públicas com a participação comunitária dos 

agricultores junto às instituições governamentais. No entanto, para alcançar a agroecologia 

integrada, deveria haver uma mudança de paradigma na forma do uso da terra e dos bens 

naturais dentro do ecossistema amazônico.  

Nesse sentido, quem contribui nessa mudança de mentalidade no uso da produção 

agroecológica são as mulheres agricultoras migrantes, que resgatam sua dignidade, lutando 

contra os preconceitos e discriminação na questão de gênero. Elas, além de assumir todas as 

tarefas da casa, participam no trabalho na terra, na vida social e religiosa da comunidade. 

Podem-se citar as experiências bem-sucedidas dos movimentos de mulheres: a) Associação e 

Organização das Mulheres Trabalhadoras do Baixo Amazonas (Aomtbam),62 em Santarém; 

Movimento Interestadual das Quebradeiras do Coco Babaçu (MIQCB), 63 no Maranhão; e 

Movimento das Mulheres da Transamazônica (MMT) (SILVA, 2008). As mulheres no campo 

têm demonstrado participação ativa e criativa com inovações na agroecologia, com produção 

orgânica, economia solidária e com a combinação de roça, horta, pomar, criação de pequenos 

animais, culinária dos mais variados pratos e doces das frutas da floresta, artesanatos em pano 

e na pastoral da saúde, com as plantas medicinais e cuidado com a saúde natural.  

Esse trabalho de base nas famílias foi lento, pois precisavam convencer os maridos 

que era importante as mulheres participarem de toda a organização. Nesse sentido, irmã 

Dorothy incentivava as mulheres agricultoras migrantes a participarem, segundo Salvoldi 

(2012, p. 204), “[...]. As mulheres devem ser sempre mais conscientes de ter um papel vital na 

gestão do ambiente e do desenvolvimento. Os bens devem ser igualmente compartilhados por 

todos”. Essa consciência de gênero no campo foi fundamental, pois, com a herança do 

                                                           
62 A Aomtbam foi registrada juridicamente em 15 de julho de 1990. Tem sede própria em Santarém e trabalha 
com os movimentos de mulheres de 15 municípios do Baixo Amazonas. Comprometida com a formação de 
lideranças, com o empoderamento sociopolítico e com a geração de renda  
63 O trabalho das mulheres consiste em retirar do coco babaçu o óleo vegetal como renda para as famílias. Elas 
obtiveram uma conquista com a Lei n.º 1.059/2008, do Estado de Tocantins, que proíbe a derrubada da palmeira 
de babaçu nas fazendas e tenham livre acesso ao componente da biodiversidade, imprescindível ao seu modo de 
ser e fazer a vida acontecer com sua organização (PACKER, 2012, p. 59).  
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machismo, tanto no Nordeste como no Sul, pensava-se que ao homem foi designado o papel 

de gerar renda e dominar a economia doméstica. Segundo Leroy (2010, p. 298),  

 

Uma perspectiva de reforma agrária com uma agricultura familiar ecológica 
contribui para dar visibilidade econômica e política às mulheres e, mais ainda, para 
torná-las agentes imprescindíveis da/na construção de um projeto alternativo para o 
campo.  
 

Todas essas energias precisam ser somadas coletivamente, mesmo que, na sociedade, 

os grupos sejam pluriculturais e carreguem uma diversidade sociopolítica. Assim, a 

agroecologia na Transamazônica se fortaleceu na década de 1980, mas sua prática vem desde 

o início da agricultura, a qual os povos indígenas praticavam em sistemas rituais, seja para a 

época do plantio ou da colheita. Nesse sentido, a agroecologia no ecossistema amazônico traz 

muitos benefícios à população e ao meio ambiente, segundo Gilson Costa (2006, p. 109): 

 

Uma vez que em sua prática emprega um maior número de pessoas nas atividades 
rurais; utiliza tecnologias simples, poupadoras de matéria-prima e recursos naturais; 
possui enfoque holístico que respeita os limites de tolerância dos fatores bióticos e 
vê ao ecossistema com um todo vivo; por apresentar cadeias produtivas complexas, 
heterogêneas e inter-relacionadas, permite a exploração do espaço em multiuso em 
regime de economia familiar; causa menor impacto às relações ecológicas externos; 
requer baixa intensidade de mecanização dos solos; trabalha com culturas e criações 
regionais ou regionalizadas; coloca em disponibilidade alimentos saudáveis com 
baixo custo de produção; e, por fim, é facilmente assimilável pelos agricultores e 
agricultoras familiares. 

 

Por todos esses fatores, conforme Costa (2006), a agroecologia poderia ser uma 

alternativa para a situação dos agricultores migrantes ao longo das rodovias, como já o vem 

praticando. Assim haveria uma relação dos agricultores com a natureza, associados à 

produção, conservação do meio ambiente e reprodução social na comunidade local com um 

desenvolvimento rural regional. Por isso não basta somente produzir, mas fazer dessas 

práticas políticas públicas para haver uma governança com democracia, com planejamento e 

orçamento público. Segundo Carlos Matus (1989, p. 204),  

 

É lutar contra as tendências e correntes que nos arrastam; é ganhar espaço para 
escolher; é negar-se a aceitar o resultado social que nos oferecem; é rejeitar o 
imediatismo; é somar a inteligência individual para multiplicá-la como inteligência 
coletiva e criadora.  

 

E os movimentos de mulheres com todos os movimentos sociais entendem sua tarefa, 

desde a participação nas comunidades eclesiais de base (CEB), no Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR), nas escolas do campo e na cidade, e na 

atuação política nos conselhos municipais de cidadania.  
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4.3.2. Projeto de Desenvolvimento Sustentável - PDS-Esperança  
 

O Projeto de Assentamento Sustentável (PDS) Esperança,64 em Anapu, tornou-se 

uma referência de um modelo de assentamentos de reforma agrária na Amazônia. O 

Município de Anapu, no Estado do Pará, foi criado pela Lei Estadual n. 5.929, de 28 de 

dezembro de 1995. Situa-se na BR-230 - Transamazônica, no trecho entre Altamira e 

Marabá. Todos os moradores são migrantes do Nordeste. Em 1975, o Governo Militar 

garantiu incentivos fiscais para os grandes agropecuaristas que ocuparam essas áreas de 

1.500 a 2.500 hectares. Mas havia um contrato com os agropecuaristas ao recebem as terras 

e financiamento: deveriam desmatar e fazer produzir. Caso não cumprisse essa cláusula, 

após 25 anos, as terras voltariam para o INCRA. No entanto, a única atividade que fizeram 

foi de retirada da madeira, sem projeto de manejo florestal, e algumas fazendas de gado. Os 

agricultores migrantes foram chegando e ocupando essas terras para trabalhar com suas 

famílias. Foi o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) e a Comissão Pastoral da Terra 

(CPT), por meio da irmã Dorothy Stang, que organizaram os agricultores para conquistar a 

terra, exigindo do INCRA a criação do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) 

Esperança. A grande responsável por essa visão de uso da floresta foi a irmã Dorothy que, 

em suas reuniões com os agricultores, sempre dizia: “A morte da floresta é o fim da nossa 

vida”. Essa luta e conquista dos agricultores infelizmente resultou em muitos conflitos, 

sendo a irmã assassinada no dia 12 de fevereiro de 2005.  

O PDS foi criado pela Portaria n.° 477/1999 e modificada pela Portaria INCRA 1.040, 

em 2002, ampliando a destinação de terras públicas com cobertura florestal. Havia impasses e 

desafios na implantação e consolidação desse modelo de reforma agrária para o INCRA, 

segundo relata Ione dos Santos (2011): “Houve alteração, definindo que as ‘populações 

extrativistas ou tradicionais’ não fazem parte do PDS por ter legislação própria que protege 

essas categorias”. Os conflitos eram permanentes, pois os fazendeiros e madeireiros se diziam 

donos das terras ocupadas pelos agricultores.  

Foram criados quatro PDS em Anapu, por meio da Portaria do INCRA n.º 39, de 13 de 

novembro de 2003. Segundo Claudia Lima (2013, p. 5): “A proposta era assentar de imediato 

600 (seiscentas) famílias, sendo que o INCRA garantiria o acompanhamento do mesmo 

através do PDA (Plano de Desenvolvimento do Assentamento), o que contemplava a 

assistência técnica, financiamentos e infraestrutura”. As atividades produtivas são as culturas 

                                                           
64 Sobre a história do PDS-Esperança, ver em: <http://comitedorothy.blogspot.com.br/2011/06/em-anapu-pds-
esperanca-sofre-ameaca.html>. Acesso em: 5 out. 2015.  
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de cacau, café, pimenta-do-reino, urucum, etc. Há o comércio dos produtos nativos (copaíba, 

açaí, andiroba, peixe, cupuaçu), manejo comunitário da floresta, com uso da madeira para 

construção de suas casas, entre outras, segundo relata Santos (2011, p. 143):  

 
Áreas de roça em período de colheita; o sistema de troca de sementes; empréstimos 
de mantimentos (café, sal, açúcar, óleo, sabão, arroz, feijão, farinha de mandioca) e 
ferramentas; e partilha daquilo que a “natureza” lhes dará com abundância (carne de 
caça, fruto do açaí.  
 

Na socialização dos conhecimentos adquiridos com o novo modelo de assentamento 

do PDS-Esperança, num Congresso em Fortaleza-CE, os comunitários assentados, Rodrigo 

Gomes, Franciara Silva e Romier (2011) relatam: 

 
Os saberes locais são fruto de acúmulos histórico-sociais dos agricultores familiares 
camponeses; resultado de anos de experimentação, observação e troca de 
conhecimentos nos diversos espaços sociais em que estão inseridos. Tais 
conhecimentos possuem uma transmissão eminentemente oral. Neste sentido, a 
criação de espaços de trocas e socializações de conhecimentos, como intercâmbios, 
reuniões, oficinas, tornam-se cada vez mais necessários, visando à valorização e 
resgate de práticas sociais, que, em função de uma ideologia modernizante, tendem a 
desaparecer ao longo dos anos. 
 

Essas iniciativas populares e comunitárias demonstram que, na Amazônia, existe outra 

forma de organizar a vida na terra. O PDS-Esperança de Anapu apresenta uma viabilidade 

territorial, econômica, social, cultural e ambiental. Enfim, o PDS-Esperança é uma das formas 

de garantir o desenvolvimento socioambiental com a floresta em pé, tendo um planejamento 

territorial, sendo uma área para cada família fazer sua plantação da lavoura branca de 

subsistência e grande área de preservação permanente (APP) em comum para a coleta do 

extrativismo e projeto de manejo florestal comunitário. Isto é, utilizar a madeira 

comercialmente organizada pela comunidade. Essa experiência no PDS-Esperança foi 

aprendida na busca de outra forma de viver nos assentamentos, como é o caso do Manejo 

Florestal Comunitário na Amazônia, no município de Gurupá, no Pará65, que resultou em 

benefício dos comunitários como relatam Ailton Dias, Manuel Amaral, Lidiane Melo e 

Katiuscia Fernandes (2011, p. 60): 

Em relação ao manejo florestal madeireiro, avançou-se muito nos processos de 
valoração dos recursos naturais por meio dos inventários florestais que as próprias 
organizações passaram a fazer, tanto em áreas de terra firme quanto de várzea. A 
aprovação de um número significativo de planos de manejo pelo IBAMA para 
exploração madeireira em pequena escala atestam a preocupação das lideranças e 
comunidades em atuar dentro da legalidade. 

                                                           
65 O trabalho da regularização fundiária e manejo florestal comunitário na Amazônia é uma sistematização de 
uma experiência inovadora em Gurupá – PA. Ver o relato completo em (DIAS; AMARAL; MELO; 
FERNANDES, 2011). 



118 

Essa experiência inovadora está sendo estudada e aplicada no PDS- Esperança, assim 

como o trabalho da Cooperativa Reflorestamento Econômico Consorciado Adensado 

(RECA)66 de Rondônia. A experiência é fruto do trabalho dos agricultores que viam que o 

assentamento da colonização estava fracassando. Todo o esforço se tornou fruto coletivo com 

grande mérito de todos e da articulação com as políticas públicas municipais e estaduais, 

buscando recursos e capacitando os agricultores no uso de novos métodos de plantio e 

aproveitamento de todos os produtos da floresta, como óleo vegetal, ervas medicinais, etc., 

dentro do sistema extrativista (CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, 

2007, n. 209).  

São projetos que nascem da realidade concreta do povo e de suas necessidades, como 

formas alternativas de intercâmbio solidários baseadas na vida na terra com agricultura 

familiar, extrativismo, agroextrativismo ou agroflorestal, dentro do patrimônio cultural 

amazônico, mas que precisam ser transformadas em políticas públicas.  

 

4.3.3. Casa Familiar Rural (CFR) 
 

Uma nova forma alternativa de educação no campo surgiu com a pedagogia da 

alternância da Casa Familiar Rural (CFR),67 que une educação, assistência técnica, produção 

agroecológica e organização comunitária. A experiência foi adquirida do modelo dos 

agricultores da França e implantada no Brasil. No estudo realizado, percebeu-se no agricultor 

migrante um desânimo, sem muita perspectiva de melhores dias com seus filhos na terra, em 

consequência do modelo colonialista que não garantia a assistência técnica para os 

agricultores. 

Para incentivar a permanência na terra, a CFR, por meio da pedagogia da alternância, 

propõe que o jovem passe uma semana na CFR, com estudo das disciplinas do ensino 

fundamental e médio, e orientação de técnicas agrícolas a partir da palavra geradora da 

semana (por exemplo: conhecimento do solo agrícola). Depois passam duas semanas na 

propriedade da família, para praticarem a aprendizagem. São rapazes e moças juntos no 

mesmo local, estudando, cozinhando, fazendo experimento na terra. Georgina Cordeiro (2009, 

                                                           
66 Sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido no RECA, consultar 
<http://www.projetoreca.com.br/inicio.html>. Acesso em: 8 out. 2015 
67 A Casa Familiar Rural (CFR) busca a aproximação entre métodos tradicionais e atuais, com a preocupação de 
preservar o ambiente em que nós vivemos. A Casa Familiar Rural de Santarém proporciona a melhoria da 
qualidade de vida de cada família envolvida no projeto e é um modelo de transformação deste país. Disponível 
em: <http://cfrstm.blogspot.com.br/>. Acesso em: 4 out. 2015. Sobre CFR de Santarém, ver: 
<http://www.qedu.org.br/escola/21815-casa-familiar-rural-de-santarem>. Acesso em: 8 out. 2015.  
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p. 63) afirma: “O tempo-comunidade e tempo-escola são práticas criadas na luta pela terra e 

pela escola, empreendida particularmente pelos movimentos sociais em suas parcerias com 

universidades, organizações não governamentais e setores das instituições governamentais”. 

Assim, pode-se dizer que existe uma nova geração de organização no campo, com 

associativismo juvenil, buscando novas técnicas, através da CFR, com produção na 

agricultura familiar. Essa nova tendência busca romper com o modelo dominador tradicional 

da agricultura mercantilista. Essas experiências vêm sendo implementadas pelo apoio das 

organizações ligadas à Igreja, como a CPT e a Via Campesina,68 mas também pelas 

organizações não governamentais, como a FASE, que coordena o Fundo Dema,69 IPAM, 

Ceftbam, GDA, Ceapac e outras organizações populares. A primeira CFR no Pará começou 

em 1995, no Município de Medicilândia, no Pará. 

Os jovens da novas organizações e educação ambiental se integram à comunidade 

local, melhorando não só nas relações econômicas, mas nas relações sociais, na promoção de 

valores humanos e éticos, no agir comunitário com espírito de solidariedade, na participação 

política e na reponsabilidade ética perante as gerações futuras e os recursos naturais 

(OLIVEIRA, 2009). Essa nova maneira de pensar com base no planejamento garante a 

produção e a permanência da família no campo, com políticas públicas e direitos sociais, 

exigindo investimento com o orçamento público local e regional.  

A Política de Educação do Campo, o Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária (Pronera) e a pedagogia de alternância da CFR serão regidos pela Lei n.º 7.352, de 4 

de novembro de 2010. Os Estados devem regulamentar essa lei e incluir no Programa de 

Educação Rural esses direitos aos jovens do campo. Assim, esse modelo de desenvolvimento 

socioambiental revela que a sabedoria ou a troca de saberes das populações tradicionais com 

os indígenas, quilombolas, seringueiros, caboclos, ribeirinhos e agricultores familiares é 

caminho para um novo modo de viver na floresta com todas as formas de vida no ecossistema 

amazônico para as presentes e futuras gerações.  

 

                                                           
68 A Via Campesina é um movimento internacional que coordena organizações camponesas de pequenos e 
médios agricultores, trabalhadores agrícolas, mulheres rurais e comunidades indígenas e negras da Ásia, África, 
América e Europa. Uma das principais políticas da Via Campesina é a defesa da soberania alimentar. Podemos 
definir soberania alimentar como o direito dos povos de decidir sobre sua própria política agrícola e alimentar. 
Disponível em: <http://www.social.org.br/cartilhas/cartilha003/cartilha012.htm>. Acesso em: 29 out. 2015.  
69 Entidade que leva o nome de Ademir Fredericci, conhecido como Dema, que foi assassinato em agosto de 
2001, em sua casa, em Medicilândia-PA, por denunciar o projeto da construção da hidrelétrica de Belo Monte e 
os madeireiros ilegais na Amazônia. O Fundo Dema é o dinheiro destinado a projetos de ação comunitária e vem 
das multas de responsabilidade civil por desmatamento e exploração ilegal de madeira na região. 
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4.3.4. Economia solidária 
 

As práticas de economia solidária estão se multiplicando, por meio de cooperativas 

rurais e urbanas constituídas por famílias ou por associativas e cooperativas agrícolas que 

trabalham solidariamente. Para Marcos Arruda (1996):70 

 
As práticas inovadoras a nível micro só podem ser viáveis e efetivas para a mudança 
estrutural das relações sociais se se entrelaçam umas com as outras para formarem 
sempre mais amplas redes de colaboração e cadeias solidárias de produção-finanças- 
distribuição-consumo-educação-comunicação. 
 

Tudo passa por uma integração coletiva e vai criando rede, onde o Estado deve 

participar, favorecendo o intercâmbio das políticas públicas. Segundo Paul Singer (2002, p. 

138):  

 
A construção da economia solidária é uma dessas outras estratégias. Ela aproveita a 
mudança nas relações de produção provocada pelo grande capital para lançar os 
alicerces de novas formas de organização da produção, à base de uma lógica oposta 
àquela que rege o mercado capitalista. Tudo leva a acreditar que a economia 
solidária permitirá, ao cabo de alguns anos, dar a muitos, que esperam em vão um 
novo emprego, a oportunidade de se reintegrar à produção por conta própria 
individual ou coletivamente.71 
 

As mulheres têm assumido essa prática como foi visto acima, pois elas, juntamente 

com os familiares, levam todos os produtos à feira local, fazendo trocas de produtos campo-

cidade e, em muitos casos, sem a moeda, melhorando a renda familiar. Daí nasceu o projeto 

de pensar uma economia solidária que envolvesse a relação do ser humano com a natureza. 

Pode-se pensar na hipótese de ecovilas, como defende Robert Gilman (2013), integrando as 

Nações Unidas no Programa de Desenvolvimento de Comunidades Sustentáveis (PDCS). Isto 

é, economia solidária e autodesenvolvimento endógeno, solidário e sustentável como caminho 

para a construção concreta de comunidades autogestionárias e solidárias, informadas pela 

lógica da sustentabilidade da vida que já prevalece nas ecovilas e que inaugura agora os 

ecobairros e as ecocidades.72 

 

                                                           
70 Economista e educador do PACS (Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul, Rio de Janeiro), sócio do 
Instituto Transnacional (Amsterdam) e colaborador da Rede Brasileira de Socioeconomia Solidária e do 
Movimento Fé e Política. 
71 Ver também Singer (1998). 
72 “ Uma Ecovila é um assentamento de escala humana [...] onde as atividades humanas estão integradas ao 
mundo natural de maneira não danosa e de tal forma que deem apoio ao desenvolvimento humano saudável e 
que se possa ter continuidade indefinidamente no futuro” (GILMAN, 2013).  



121 

4.4. Práticas de justiça restaurativa e mediação de conflitos socioambientais na 
Amazônia 

 

Dentro da ação desse plano, deve ser incluso o direito de acesso à Justiça, que foi 

identificado como direitos sociais não respeitados (GRÁF. 4). Propõe-se que o Fórum 

Permanente do Desenvolvimento Socioambiental seja o articulador para implantar o projeto 

de mediação dos conflitos, conforme a Lei 13.140, de 26 de junho de 2015 (Lei de Mediação). 

O artigo 1º dessa lei dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsia entre 

particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública 

(BRASIL, 2015b). Essa é uma proposta de colaborar com o Estado e o Poder Judiciário numa 

perspectiva de auxiliar na resolução dos conflitos pela via da justiça restaurativa.73 Apresenta-

se, como ilustração, as experiências concretas de mediação de conflitos socioambientais na 

região, procurando contribuir com o Poder Judiciário e o Ministério Público Federal e 

Estadual na resolução dos conflitos. A Defensoria Pública deveria fazer parte, pois tem um 

papel importante nessa questão, mas, infelizmente, há uma dívida do governo do Pará com as 

populações da BR-163. Em apenas uma Comarca dessa região há um defensor público. Já 

existem muitas experiências concretas e se pode avançar com a justiça restaurativa, na 

mediação de conflitos em questões socioambientais, como se pode observar nos casos a 

seguir. 

 

4.4.1. Mediações nos conflitos possessórios 
 

Essas mediações acontecem com a participação de todas as partes envolvidas nesses 

conflitos, para discutir como será cumprida a liminar. Esse trabalho é feito com a Ouvidoria 

Agrária Nacional e outros órgãos ministeriais do Executivo federal e entidades representantes 

das partes. Esse trabalho tem alcançado significativos resultados no Sul do Pará. Segundo 

Trotta (2011, p. 248):  

 
Identificamos em processos que tiveram início em varas comuns e nos quais, um ano 
antes da instalação da vara agrária e de sua remessa para a mesma, houve realização 
de reuniões deste caráter, mas articuladas pelo Ministério Público Estadual com a 
presença do Ouvidor Agrário Nacional, Defensoria Pública, Comandante da Polícia 

                                                           
73 Justiça restaurativa é um processo colaborativo voltado para resolução de um conflito caracterizado como 
crime, que envolve a participação maior do infrator e da vítima. Surgiu no exterior, na cultura anglo-saxã. As 
primeiras experiências vieram do Canadá e da Nova Zelândia, e ganharam relevância em várias partes do 
mundo. Aqui no Brasil, ainda estamos em caráter experimental, mas já está em prática há dez anos. Em muitos 
casos, essas iniciativas alcançam a pacificação das relações sociais de forma mais efetiva do que uma decisão 
judicial. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62272-justica-restaurativa-o-que-e-e-como-
funciona>. Acesso em: 29 out. 2015.  
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Militar, Representante da Polícia Civil, SDDH, CPT e Fetagri para tratar do 
cumprimento de medidas liminares em várias áreas ocupadas por trabalhadores 
rurais nos Municípios de Marabá, Parauapebas e Itupiranga.  

 
Mesmo havendo, nesse caso, uma decisão judicial de despejo, as partes discutem com 

o Juiz uma medida que proteja os direitos sociais da comunidade diretamente afetada. Em 

muitos casos, o Poder Público também participa para contribuir na solução do problema, 

talvez destinando uma outra área de moradia, por exemplo. Foi o caso de Santarém, onde, por 

falta de moradia, o povo ocupou uma área pública em 2012 e onde nasceu o projeto de Minha 

Casa, Minha Vida, nesse mesmo terreno, para essas famílias ocupantes. 

 

4.4.2.  O caso da terra indígena Maró - Gleba Nova Olinda I, Santarém, Pará 
 

Essa gleba retornou para o Estado do Pará, por meio do Decreto-Lei n.º 2.375/1987, 

que revogou o Decreto-Lei 1.164/1971, que havia federalizado as terras estaduais a 100 km de 

cada lado das rodovias federais da Amazônia legal, durante o governo militar. Sendo o 

Instituto de Terra do Pará (Iterpa) responsável pela questão fundiária, recebeu dos povos 

tradicionais indígenas moradores ao longo do rio Maró o pedido de demarcação. Também 

havia o interesse dos madeireiros e dos produtores de soja em ocupar essas terras. Assim, a 

partir de 2000, o ITERPA começou a fazer a delimitação dos terrenos. O conflito entre 

madeireiros e comunidades tradicionais se tornou mais evidente após a criação da Lei 

Estadual do Pará n.º 6.745/2005, que instituiu a área a Gleba Nova Olinda I como “zona 

destinada a consolidação de atividades produtivas”. Segundo a análise de Sérgio Sauer e 

Carlos Marés (2013, p. 58), “ficava claro que o governo do Pará pretendia destinar o restante 

que sobraria para outras atividades econômicas, como os Planos de Manejo Florestais e 

plantações de soja”. 

Portanto são muitos os atores envolvidos nesse conflito, entre agentes e instituições, 

segundo apresentam Sauer e Marés (2013, p. 73):  

 

Sujeitos coletivos de direitos (indígenas Borari-Arapiuns); entidades da Sociedade 
Civil (SSTR-Santarém, CPT-Santarém, Projeto Saúde & Alegria, Conselho 
Indigenista Tapajós-Arapiuns - CITA, Grupo Consciência Indígena-GCI, Dhesca e 
Associações de Moradores das Comunidades Locais); Poder Judiciário (Estadual, 
Justiça Federal de Santarém); Ministério Público (Promotoria de Meio Ambiente em 
Santarém, Procuradoria da República em Santarém, Promotoria de Justiça Criminal 
de Santarém); Poder Executivo (Programa Estadual de proteção a Defensores de 
Direitos Humanos, Funai, Ibama, ITERPA, SEMA); Poder Legislativo (Deputado 
Federal Lira Maia).  
 

Todos estes atores estão envolvidos na judicialização do conflito, com a Ação Civil 

Pública entre Advocacia Popular (Terra de Direitos), Ministério Público e os agentes privados 
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(empresas madeireiras, produtores de soja da Cooperativa Oeste do Pará). Ainda há uma 

decisão satisfatória, pois há muitos interesses em jogo. Mas todos aceitaram a mediação do 

conflito como caminho a percorrer. 

 

4.4.3.  O Estado abriu mão do seu poder de julgar pelo fato de a comunidade indígena já 
haver feito, conforme seus costumes, a justiça restaurativa 

 
Os povos indígenas sempre praticaram, em suas tradições, a justiça reparadora que 

hoje se pode chamar restaurativa, dentro do padrão de sua cultura e modo de organizar a vida 

coletivamente. Todos são responsáveis por todos, embora haja as instâncias de decisões 

dentro da aldeia. Esse fato aconteceu em Roraima, como relata Silveira (2015, p. 194): 

 
Trata-se de um indígena punido pelos seus próprios convivas porque ceifou a vida 
de seu irmão após um desentendimento familiar. Como pena, teve que construir uma 
casa para a viúva e os filhos da vítima, restando ainda destituído de todos os seus 
pertences pessoais e ainda banido para outra comunidade, como o fim específico de 
cumprimento de pena por cinco anos mediante a execução de serviços comunitários 
e ficando proibido de se ausentar do aldeamento. 
 

Para Silveira (2015, p. 190), está havendo um movimento das comunidades indígenas 

de começar a elaborar seus próprios códigos escritos, partindo sempre de suas tradições, 

costumes, procurando sempre preservar a vida comunitária tribal, na qual todos são 

responsáveis por todos. Nesse sentido, pode-se observar que não basta apenas pensar na 

justiça punitiva com única via para estabelecer a paz social, mas a prática dos princípios e 

costumes das comunidades tradicionais que utilizam a justiça restaurativa. Isto é, condena-se 

o crime e restaura a vítima (nesse caso, a reparação à esposa e sua família) e o agressor 

(reconhecer o dano causado e cumprir uma tarefa comunitária em reparação).  

 

4.4.4. Práticas de justiça restaurativas74 
 

O Brasil e muitos países já empregam a justiça restaurativa na mediação de conflitos. 

Os tribunais e o Ministério Público também começam a utilizar as práticas restaurativas. O 

sistema penitenciário, por meio de promotores, juízes, Pastoral Carcerária, vítimas e 

agressores, realizam os círculos de restauração. A primeira atenção se dá à vítima da 

violência, que precisa assumir as dores e a perda diante da violência, num trabalho de 

                                                           
74 Sobre a justiça restaurativa e a mediação de conflitos ver: 
<http://www.mediare.com.br/08artigos_06justica_restaurativa.html>. Acesso em: 6 out. 2015. Também 
<http://www.fundacionparalareconciliacion.org>. Além disso, há diversos vídeos disponíveis no Youtube sobre 
práticas de justiça restaurativa em círculos. Acessar: <http://www.youtube.com>. Acesso em: 5 out. 2015.  
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restauração da dignidade da pessoa humana. Em seguida, deve-se trabalhar com o agressor, 

no processo de assumir ou reconhecer o dano causado. Nesse caminho, necessita-se do 

mediador do conflito. As partes são convidadas a fazer o processo de restauração nas Escolas 

de Perdão e Reconciliação (Espere), criado pela Fundação para a Reconciliação de Bogotá, 

inspirado no Programa da ONU para a Cultura da Paz. Nos municípios e comunidades ao 

longo da BR-163, já existe esse trabalho. A comissão Justiça, Paz e Integridade da Criação 

(Jupic) e a Comissão de Justiça e Paz da Diocese de Santarém coordenam e preparam as 

pessoas para fazer o curso de 40 horas nas Espere. Também o método pode ser aplicado na 

medição de conflitos socioambientais, como por exemplo, o caso no Município de Alenquer, 

estado do Pará com o projeto de plantio de 600 hectares de açaí, realizado pela Empresa 

Agrícola Polpas da Amazônia. Esse projeto agrícola causou dano ambiental no igarapé 

Canacupá, afetando o lago Macupixi e as 14 comunidades ribeirinhos de pescadores e 

agricultores75.  A SEMA Municipal em 2010, autorizou a construção de uma barragem no 

igarapé Canacupá, represando a água e destruindo a Área de Proteção Permanente (APP).  

Depois colocaram uma balsa flutuante com motor para captação da água do lago a fim de 

irrigar a plantação do açaizal. 

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais – STTR, de Alenquer, PA, 

Colônia de Pescadores Z-28 de Alenquer – PA, Associação dos Negros do Quilombo do 

Pacoval de Alenquer – ACONQUIPAL, Comissão Verbita, Justiça, Paz e Integridade da 

Criação –JUPIC de Alenquer, PA, Instituto da Nova Amazônia de Cidadania, Cultura e 

Desenvolvimento Sustentável de Alenquer, PA, Comissão Pastoral da Terra – CPT, Óbidos, 

PA e Paróquia Santo Antônio de Alenquer, PA e as Comunidades Tradicionais Ribeirinhas, 

ofereceram uma denúncia junto ao Ministério Público Estadual na Comarca de Alenquer em 

nome de 800 famílias de agricultores e pescadores de Alenquer contra a Empresa agrícola 

Polpas da Amazônia por violação aos Direitos Humanos e por danos ambientais. 

Em 2011, após esperar por quase um ano a audiência com o promotor e uma resposta à 

denúncia feita, os comunitários resolveram mostrar sua força de organização e união e 

decidiram retirar a barragem, mas devido a muito entulho, retiraram só uma parte dela. As 

entidades convocaram, então, todos os moradores das comunidades da região, realizando a 

assembleia e decidiram solicitar audiência na Câmara de Vereadores de Alenquer com todas 

as partes envolvidas da empresa agrícola, os comunitários os órgãos públicos, promotor e 

                                                           
75 Os documentos de todo o processo desde as denúncias dos danos ambientais e dos documentos oficiais e as 
atas das audiências públicas se encontram no arquivo do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 
(STTR-Alenquer, 2014). 
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defensoria pública e as entidades acima citas que acompanham o conflito socioambiental. 

Foram 3 encontros de negociações entre 2011 e início de 2012. Mas somente em janeiro de 

2013 foi alcançado um acordo viável para todas as partes em que a empresa agrícola assumiu 

compromisso de retirada completa da barragem e se comprometeu de encontrar outra forma 

de irrigação do plantio de açaí. No final do encontro de mediação do conflito, fez-se uma 

avaliação por parte dos comunitários e entidades que durante 3 anos buscavam junto ao poder 

público SEMA estadual, Municipal e vereadores com o Ministério Público estadual e STTR-

Alenquer e movimentos sociais a solução do conflito socioambiental.  

Em janeiro de 2014, houve um encontro para avaliar o cumprimento ou não do acordo, 

ressaltando que foram 4 anos de luta, coragem, organização, disponibilidade, união das 

comunidades, conquista, apoio de outras comunidades, valorização da organização e apoio 

das entidades. O resultado do acordo entre as partes foi satisfatório, proporcionando a 

resolução do conflito com a reparação do dano ambiental em benefício das comunidades que 

vivem ao longo do lago Macupixi (SINDICATO DOS TRABALAHDORES RUAIS DE 

ALENQUER, 2014). 

Enfim, pode-se afirmar que a prática da justiça restaurativa com a mediação de 

conflitos traz benefícios para toda a comunidades, pois no conflito todos perdem e na 

resolução todos ganham, garantindo a paz social e ambiental. Daí se faz necessário reconhecer 

esses direitos, através por exemplo, da proteção e promoção dos direitos humanos 

econômicos, sociais, culturais e ambientais (DHESCA)76. Além disso, tais conflitos não se 

restringem às partes litigantes, mas reflete em todo o grupo ou comunidade e região. Por 

exemplo, diante do dano ambiental, não basta aos órgãos de fiscalização aplicarem apenas a 

multa diante do princípio poluidor-pagador, mas com o princípio da responsabilidade ética 

ambiental deve fazer a reparação ou restauração do dano ambiental causado, garantindo a vida 

saudável para as comunidades ribeirinhas e aos agricultores os direitos sociais negados.  

 

4.5. Desafios do acesso equitativo no campo e na cidade com qualidade de vida 
 

O Estatuto da Cidade, Lei n.º 10.257/2001, trouxe avanços importantes para a recente 

história urbanística brasileira (BRASIL, 2001). Veio suprir deficiências legais e 

                                                           
76 Sobre a política e os projetos do DHESCA, ver em:<http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-
office/networks/specialized-communities/specialized-communities-shs/dhesca-brasil/>. Acesso em: 03 nov. 
2015.  
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administrativas constatadas ao longo da história do desenvolvimento urbano brasileiro. Temos 

o desafio de pensar o mundo rural e urbano ecologicamente com qualidade de vida. No 

entanto, há uma crescente preocupação social pelas questões ambientais urbanas. Na década 

de 1970, houve um impacto de migração rural do Nordeste e Sul do País para a vida rural ao 

longo da BR-163. Agora o fenômeno da migração é do campo para a cidade.  

Deve-se pensar um planejamento estratégico de implementação de políticas públicas 

urbanas, garantindo a vida saudável na questão econômica, social e ambiental. O Estatuto da 

Cidade e a questão social nos alerta que não basta apenas ter a lei, mas há a necessidade de 

implementação. Daniel Nascimento, Édson Campos e Pedro Schenini (2003, p. 11) afirmam:  

 
Desta forma, pode-se perceber que a Lei não é uma solução para todos os problemas 
socioambientais e urbanos, é sim mais um importante instrumento à disposição da 
sociedade e da municipalidade. Como se sabe, a Lei não é autoaplicável, assim é 
imprescindível a participação de todos os setores da sociedade neste processo de 
ordenamento urbano. Assim, o fato de ser de responsabilidade municipal a sua 
aplicação, o êxito ou não desta lei dependerá da ação conjunta entre o poder público, 
privado e a sociedade civil. 
 

O grande desafio de um município que pensa ecologicamente hoje é o envolvimento 

de todos os cidadãos com governança com políticas de ordenamento territorial urbano, 

transporte, construções e espaço de preservação do verde como a questão do consumo e do 

lixo descartável. Tudo deve passar por um programa de educação ambiental. Segundo Mariza 

Rios e Beatriz da Costa (2014, p. 66): 

 
A única solução possível para que as cidades sejam a centralidade que abrigue todos 
os anseios humanos e a definição de instrumentos de governança que sejam 
compatíveis com os aspectos fiéis de cada cidade deste país. Não são necessárias 
ideias e arquiteturas complexas. Cada vez mais se prova que a simplicidade de 
soluções vale mais do que a suntuosidade e gastos estratosféricos para resolver 
problemas citadinos. Essa deve ser a interação necessária: participação popular 
local, para resolver problemas locais e específicos.  

 
O Papa Francisco (2015) fala da precariedade da moradia para muitas famílias em 

muitas partes do mundo, tanto na cidade como no campo. Diante da raiz humana da crise 

ecológica, ele ressalta a importância da tecnologia como criatividade e poder de uso para o 

bem da humanidade. Mas, diante do domínio da técnica sobre o ser humano, Francisco alerta 

para o perigo da tecnocracia, que “tende a exercer o seu domínio também sobre a economia e 

a política. A economia assume todo o desenvolvimento tecnológico em função do lucro, sem 

prestar atenção às eventuais consequências negativas para o ser humano” (FRANCISCO, 

2015, n. 109). Por isso ele convoca a todos com urgência para cuidar da criação como casa 

comum da humanidade e matriz da vida do planeta e nos educarmos para um estilo de vida de 

sobriedade e austeridade, diminuindo o consumismo. Daí só é possível entender a realidade 
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sobre qualidade de vida na cidade sob a percepção da dinâmica da população com seus 

desafios. Essa forma pode ser considerada um caminho que possibilita buscar um 

entendimento cada vez mais próximo da realidade local, verificando as desigualdades sociais 

e os anseios de cada cidadão na relação rural-urbano na Amazônia, com base na liberdade não 

só no sentido dos bens materiais, mas nos direitos sociais. Segundo analisam Cleiton Cabral e 

Simaia das Mercês (2012, p. 285):  

 
Desenvolvimento de uma sociedade, a partir da qualidade de vida, só pode ser 
adquirido tendo por meio e fins a liberdade, que visa a garantir oportunidades 
econômicas, participação política, poderes sociais, aperfeiçoamento de iniciativas e 
condições de boa saúde, educação básica e outros.  

 
Diante do desafio de uma qualidade vida com o bem-estar, é necessário construir um 

modelo justo nos municípios da Amazônia, com a participação da população por meio de suas 

organizações sociais legítimas. A formulação de políticas públicas deve se inspirar nas 

experiências criativas e sustentáveis que surgem em toda a região. Para haver um 

planejamento urbano que não pode deixar ser conduzido pelo arbítrio dos privados por dois 

motivos, segundo Claudia Furquim (2014, p. 110): 1) “a superação dos conflitos de interesses 

entre privados e entre público e privado; 2) a tentativa de equilíbrio no tratamento das 

situações jurídicas decorrentes do planejamento”. Uma agenda positiva poderá ser construída 

no planejamento urbano com orçamento municipal.  

 

4.6. Fórum permanente do desenvolvimento socioambiental regional  
 

A busca de solução para os conflitos socioambientais analisados neste estudo sobre a 

colonização ao longo da BR-163 se baseia no desafio da implantação de um planejamento de 

políticas públicas para a região. A proposta seria a retomada do Plano de Desenvolvimento 

Regional Sustentável para a área de influência da Rodovia BR-163 Cuiabá-Santarém, 

aprovado em 2005 (BRASIL, 2004, 2007). Esse plano foi resultado de grandes trabalhos de 

pesquisa com a contribuição de todos os setores da sociedade ao longo da BR-163 e do Grupo 

de Trabalho Interministerial dos governos federal, estadual e municipal. O presidente Lula, 

por meio do Decreto n.º 6.290, de 6 de dezembro de 2007, criou o Grupo de Trabalho 

Interministerial, que, segundo Sérgio Sauer (2005, p. 57):  

 
Agrega 21 órgãos, entre ministérios, Casa Civil e secretaria da Presidência da 
República. Há ainda a participação dos governos estaduais do Mato Grosso, Pará e 
Amazonas, de prefeituras municipais e das entidades representativas de diversos 
segmentos da sociedade civil.  
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O Plano da BR-163 Sustentável deve ser retomado, pois os recursos naturais são 

explorados, há um empobrecimento da população e degradação ambiental. Se faz necessário 

implantar uma política socioambiental que pode ser coordenada pelo Fórum Permanente 

Socioambiental Regional, composto pelas mesmas organizações e outras que surgirem 

posteriormente. O Estado tem a função de articulador junto com os órgãos governamentais, 

setores privados e da sociedade civil organizada. Devem-se desenvolver as ações concretas 

apontadas por cada setor da sociedade acima mencionado, com base nos dados zoneamento 

ecológico-econômico (ZEE) (VENTURIERI, 2007), e cumprir as questões básicas, como a 

questão fundiária, os direitos sociais e o respeito ao meio ambiente. 

Resgatar o Plano Amazônia Sustentável (PAS) 2004-2006, que contemplou todas as 

necessidades socioambientais ao longo da BR-163, como diminuir as desigualdades sociais 

com um novo modelo de gestão democrática e integrada fundamentada nas políticas públicas. 

Sabe-se que não foi alcançada a meta do plano por haver conflitos de interesses dos grandes 

proprietários madeireiros que se opunham à regularização fundiária e o investimento na 

agricultura familiar. Eles como atuavam na ilegalidade não aceitavam a presença do INCRA e 

IBAMA nos assentamentos e áreas indígenas, pois exploravam madeiras de forma ilegal. Por 

outro lado, o Estado, sem muitos recursos e falta de diálogo entre os ministérios, deixou 

isolado o Fórum dos Movimentos Sociais, prejudicando, assim, a execução do plano. Como 

consequência, continuam acontecendo os danos ambientais e a população permanece sem as 

garantias dos direitos sociais.  

Assim, muitas demandas que foram definidas como prioridade para garantir a 

dignidade e os direitos sociais dos agricultores deixaram de ser aplicadas, tais como: 

consolidação fundiária e políticas públicas nos projetos de assentamentos (PA); combate à 

grilagem e ao desmatamento com comércio ilegal de madeira; combate à impunidade e 

violência no campo; incentivos à agricultura familiar; assistência técnica e apoio aos novos 

projetos de agroecologia com controle de queimadas; garantias para os povos indígenas e 

populações tradicionais; incentivo à geração de renda na cidade; participação da agropecuária. 

Enfim, todas essas ações foram detalhadamente apresentadas e aprovadas para garantir que o 

asfaltamento da BR-163 não fosse apenas como um corredor de exportação de grãos (soja e 

milho) do Mato Grosso para o porto de Santarém e para facilitar o transporte para o plano de 

construção das usinas hidrelétricas no rio Tapajós. Por isso se acredita na capacidade de 

diálogo com a inserção ou articulação do Estado, garantindo os direitos humanos das 

populações locais, mesmo tendo vozes dissonantes entre os três grupos de atores na região, 

que são os madeireiros, os fazendeiros e os trabalhadores rurais (ARAÚJO, 2007).  
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Nesse sentido, se aprofunda a concepção de Estado como aquele que dá apoio e sabe 

articular todos os setores no planejamento estratégico para o desenvolvimento socioambiental. 

Segundo Klaus Frey (2005, p. 117), “O Estado não aparece mais como agente principal de 

transformação, mas assume um papel de dar suporte, instigar, facilitar e estimular iniciativas e 

atividades por parte dos movimentos sociais, dos grupos sociais locais e dos próprios 

cidadãos”.  

Os desafios de planejamento, execução, monitoramento e avaliação do fórum 

permanente de desenvolvimento socioambiental regional requerem uma definição de 

responsabilidades institucionais entre seus parceiros, já mencionado acima, com uma ação 

concreta de lutar pelo agir ético na Administração Pública e por parte do gestor municipal, 

como compromisso de fazer acontecer o planejamento de desenvolvimento socioambiental 

local com a participação da sociedade civil organizada. Segundo Raisa Nava (2008), “Os 

poderes-deveres que são impostos para a Administração Pública buscam nortear a atuação dos 

administradores em geral para a concretização do bem comum, na tentativa de defender os 

interesses municipais e privilegiarem as necessidades da população”. O princípio do sujeito 

ético visto em Emmanuel Lévinas contribui para reforçar esse agir ético e político na 

Administração Pública que está inserido nas normas de condutas morais e na reponsabilidade 

pelo bem comum. A ética ambiental exige uma diversidade de valores novos, no 

compromisso de fazer acontecer as políticas públicas. Para Enrique Leff (2009, p. 86):  

 
A ética ambiental propõe um sistema de valores associado a uma racionalidade 
produtiva alternativa, a novos potenciais de desenvolvimento e a uma diversidade de 
estilos culturais de vida. Isto supõe a necessidade de ver como os princípios éticos 
de uma racionalidade ambiental se opõe e amalgamam com outros sistemas de 
valores: como se traduzem os valores ambientais em novos comportamentos e 
sentidos dos agentes econômicos e atores sociais. Trata-se de ver os princípios éticos 
do ambientalismo como sistemas que regem a moral individual e os direitos 
coletivos, sua instrumentação em práticas de produção, distribuição e consumo, e em 
novas formas de apropriação e transformação dos recursos naturais. 
 

A proposta é reelaborar um novo Plano de Desenvolvimento Socioambiental Regional 

fundamentado nessa concepção da ética ambiental, dentro da diversidade de estilo de culturas 

de vida diferente. Enfim, a realidade apresentada neste capítulo com as hipóteses e possíveis 

soluções vem exatamente das imensas riquezas existentes em todos os sentidos do 

socioambientalismo na região. No entanto, existem também os desafios para a implantação de 

políticas públicas, com o fortalecimento institucional, mecanismos de participação e controle 

social, fóruns municipais e garantir um sistema de monitoramento e avalição dos impactos 

ambientais, reparando os danos ambientais e propondo uma política orçamentária municipal e 

regional para o desenvolvimento socioambiental. Para Claudia Oviedo (2014, p. 54): 
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Deve-se prestar atenção a este importante instrumento financeiro diante dos cenários 
de necessidades públicas diferentes. Isto exigiria profundas transformações na 
concepção clássica de orçamento. A atividade estatal deve cumprir-se conforme um 
plano, do qual o “orçamento” e a manifestação essencial. 
 

Essa mudança de mentalidade, de fazer o orçamento baseado em um projeto de 

desenvolvimento socioambiental, torna-se interessante por poder trabalhar num projeto 

regional em colaboração com as administrações municipais próximas que enfrentam os 

mesmos desafios, o que também contribuiria para reforçar o Fórum Municipal. Diante disso, 

deveria ser aplicado o princípio de transparência e cumprida a legislação da administração 

pública, dando as informações à sociedade, com publicidade e controle. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

O tema deste estudo foi a participação comunitária versus o modelo 

desenvolvimentista do governo federal ao longo da BR-163-Cuiabá-Santarém, analisando os 

conflitos existentes na região, entre os agricultores migrantes com os grandes proprietários de 

terra e madeireiros, e ainda com o governo, por não garantir os direitos sociais básicos. 

Também foram destacados os conflitos ambientais e culturais diante dos diferentes modelos 

de vida no uso dos recursos naturais. Focou a Amazônia, com sua biodiversidade, seus povos 

com tradições milenares, que vivem em liberdade com a natureza, obedecendo às 

características dos ecossistemas com organização coletiva. Os conhecimentos tradicionais 

dessas pessoas servem para garantir sua sobrevivência, pois sabem o ritmo das águas, o tempo 

ideal para a pesca, para cultivar suas sementes, qual planta medicinal serve para cada doença e 

a arte de construir suas malocas e organizar suas aldeias. Assim, essas concepções e formas de 

vida ainda hoje se fazem presentes como identidade desses povos da floresta, pois todos 

fazem parte do todo, numa interconexão que sabe preservar o meio ambiente equilibrado para 

as gerações presentes e futuras.  

Com a chegada dos colonizadores à Amazônia, trouxeram outra forma de organização 

social e política que via nas riquezas naturais o lucro, utilizando as pessoas como mão de obra 

escrava. A causa principal dos conflitos no início, com a Coroa portuguesa, foi o pensamento 

hegemônico dos colonizadores com postura de superioridade em relação à cultura dos povos 

colonizados. Mas os povos não foram vencidos, pois sempre resistiram a esse modelo, 

defendendo sua liberdade e a forma de organização coletiva de viver com o meio ambiente.  

A colonização do governo militar na Amazônia, a partir de 1966, seguiu a mesma 

política de domínio, com a abertura das rodovias federais, atraindo agricultores migrantes e 

inúmeros investidores capitalistas, tendo em vista a exploração dos recursos naturais. A ida 

dos agricultores, a princípio, foi uma alternativa para os “sem-terra” sustentarem suas famílias 

nos 100 hectares de terreno destinados a eles pelo INCRA. Mas esse sonho se tornou, para 

muitos, um pesadelo por causa do não cumprimento das promessas feita pelo governo militar. 

A violação dos direitos humanos dos agricultores migrantes tem consequências ainda hoje, 

pois muitas famílias abandonaram os lotes de terra, indo para as periferias das cidades da 

região ou grandes centros urbanos, como Santarém, Belém ou Manaus. Por outro lado, os 

incentivos fiscais que receberam as empresas agropecuárias e grandes projetos econômicos, 

como a mineração, provocaram, desde o início da colonização, conflitos socioambientais.  
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No estudo da realidade no oeste do Pará foi constatado muitos conflitos 

socioambientais, como demonstrou a pesquisa na aplicação de um questionário (GRÁF. 2). 

Percebeu-se um contraste social e econômico, pois a agropecuária, madeira, mineração, 

hidrelétricas e monocultura da soja movimentam a economia regional com o método de 

exploração predatória, provocando a degradação do meio ambiente. Perceberam-se também 

conflitos entre o governo federal, por meio principalmente do IBAMA e do INCRA, e os 

agricultores, que exigem a consolidação dos assentamentos e políticas públicas (GRÁF. 2 e 

4). 

Esse modelo desenvolvimentista na Amazônia provocou uma desigualdade social e 

econômica, pois o governo militar priorizou os grandes proprietários, por este acreditar que o 

extrativismo das populações tradicionais e a agricultura familiar dos agricultores migrantes 

não contribuiriam com o desenvolvimento regional e nacional, por serem atividades de 

subsistência, apenas para abastecer o mercado local. A esperança era que os grandes projetos 

econômicos fizessem a integração da Amazônia no comércio nacional, em vista da exportação 

na concorrência de mercado mundial. O cenário atual levanta questões preocupantes em 

relação ao meio ambiente, com o esgotamento dos recursos não renováveis por omissão ou 

descaso do governo militar e, ainda hoje, do governo federal e estadual de não pensarem 

políticas regionais e ambientais que garantam o desenvolvimento socioambiental regional.  

A ausência do Estado na região, tornou-se ineficiente a execução do projeto de 

colonização, causando graves consequências ao meio ambiente e à violação dos direitos 

sociais como educação, saúde, acesso à justiça dos agricultores migrantes (GRÁF. 4).  E mais, 

a questão agrária talvez seja uma das causas mais graves do aumento da violência, grilagem e 

desmatamento. Tudo em nome da ganância dos grandes proprietários e madeireiros que não 

respeitam a legislação, conforme o (GRÁF. 3), que aponta os aspectos negativos da política 

ambiental na região. Ainda hoje continua a exploração ilegal de madeira nas áreas de 

assentamentos de reforma agrária, nas Resex e nas terras indígenas, com a conivência de 

órgãos públicos, como o IBAMA, INCRA e a SEMA paraense. Isso foi confirmado pela 

Operação Madeira Limpa, realizada pela Polícia Federal de Santarém-PA, no dia 24 de agosto 

de 2015 que entre os 41 mandados de busca e apreensão, cinco servidores públicos desses 

órgãos foram presos por envolvimento no esquema de grilagem de terras e comércio ilegal de 

madeira.  

A razão dessas práticas ilegais por parte de grandes proprietários e madeireiros está na 

lógica de aumentar as terras para o agronegócio ligado ao plantio da soja na Amazônia, 

fazendo da BR-163 um grande corredor de exportação dos grãos, via porto da Cargill, em 
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Santarém. Além disso, já está sendo realizado o EIA/RIMA para construir outros cinco portos 

graneleiros no Lago do Maicá em Santarém, reforçando o agronegócio da soja contra o 

modelo socioambiental dos povos da Amazônia, gerando impactos ambientais. 

Os grandes projetos de mineradoras iniciados com Porto Trombetas na exploração da 

bauxita, no Município de Oriximiná; o Programa Grandes Carajás, com exploração do ferro-

gusa, no Município de Parauapebas; e, mais recentemente, a exploração da bauxita pela Alcoa 

dos Estados Unidos e Alcan do Canadá, em Juruti-PA, são alguns exemplos de uma realidade 

que está provocando resistências contra o crescimento da exploração mineral na Amazônia. 

No mesmo sistema de exploração estão as hidrelétricas, com seus impactos ao meio 

ambiente e às populações tradicionais. Esses projetos faraônicos, como Belo Monte, no 

Xingu, são causadores de violação dos direitos constitucionais das populações tradicionais 

indígenas e ribeirinhas protegidas pela Constituição Federal e a Convenção 169 da OIT, 

embora exista no Congresso Nacional a PEC 215/00 que busca alterar os direitos ao território. 

Mas as populações têm o direito de serem consultadas antes de qualquer empreendimento em 

seus territórios. Apesar de todos os questionamentos sobre Belo Monte, o governo federal 

insiste no modelo hidrelétrico e planeja a construção de outras cinco hidrelétricas no rio 

Tapajós, chamado de Complexo Tapajós, que afetará os povos indígenas e o meio ambiente.  

Embora se têm apontado os graves conflitos e problemas com a colonização do 

governo militar e o governo na atualidade na Amazônia, percebem-se vários pontos positivos 

na política nacional de meio ambiente, como demonstrou a pesquisa (GRÁF. 3), e avanços 

conseguidos na execução do Plano da BR-163 Sustentável, tais como: a) o consenso de que 

todos os setores da região são a favor do asfaltamento da BR-163; b) a criação de unidades de 

conservação que garantiu a terra às populações tradicionais e reduziu o desmatamento nessas 

áreas; c) a realização de audiências públicas nos municípios no entorno da BR-163, no Oeste 

do Pará; d) a participação das organizações e de outros atores sociais e empresariais e o 

Estado (federal, estadual e municipal). Essas questões foram coordenadas pelo Grupo de 

Trabalho Interministerial, antes de consolidar-se o asfaltamento da BR-163. Pelo discurso, 

ficou acertado que o governo federal garantiria a infraestrutura fundiária, as políticas públicas 

para as zonas rural e urbana de cada município no entorno da BR-163, no Oeste do Pará. Mas 

está comprovado que muitas propostas ficaram só nas palavras e que as instituições 

governamentais que deveriam ter dado sustentação prática e política à implantação das 

medidas federais não funcionaram. Uma das razões foi a estrutura burocrática dos órgãos 

institucionais na região Oeste do Pará, por falta de recursos humanos e financeiros, mas 

também por divergências políticas partidárias entre os governos federal (PT) e estadual 
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(PSDB), e, nos municípios, o jogo de interesses políticos e econômicos acima das 

necessidades sociais e ambientais da população.  

O terceiro capítulo procurou traçar um perfil do ser humano que sabe respeitar a 

natureza, através de seus conhecimentos tradicionais e também reconhece o rosto do outro, 

sem o interesse de destruir o meio ambiente ou a vida alheia. Ao analisar-se o (GRÁF. 5), 

nota-se que existe um anseio de agricultores migrantes e demais grupos que responderam à 

pesquisa em superar os problemas, pois querem uma região mais integrada e com planos mais 

comum de vida digna para todos e não somente para o agronegócio. Mas também existe uma 

preocupação, caso o Estado não atenda as reais necessidades da população, pode ocasionar os 

graves problemas nos próximos 10 anos como aponta a pesquisa no (GRÁF. 6). Daí o 

princípio do sujeito ético e político de Lévinas dá os elementos necessários para essa mudança 

de paradigma de comportamento ético que passa pelo exercício da cidadania, fazendo dos 

direitos humanos um projeto de sociedade. E a mudança de paradigma deve ser baseada no 

princípio da responsabilidade ética ecológica de Hans Jonas, que sugere para todos uma ação 

coerente e perseverante hoje, em vista do cuidado com as gerações futuras. Esses princípios 

devem ajudar a ter uma visão holística da realidade amazônica, de seus povos, culturas e 

tradições, para reconhecer o rosto do outro como parte da mesma realidade, consolidando 

nisso um projeto de sociedade no modelo de desenvolvimento socioambiental regional. 

Para haver, portanto, o desenvolvimento socioambiental regional, devem-se buscar nos 

princípios do Direito Ambiental parâmetros para garantir a dignidade da pessoa humana com 

a participação comunitária na luta por políticas públicas em vista do bem comum. Esse 

processo é longo, pois agricultores e organizações comunitárias também estão viciadas ou 

influenciadas pelo modelo capitalista de individualismo e egoísmo com práticas de corrupção.  

O resgate deve acontecer com o princípio do sujeito ético e político, reconhecendo o rosto do 

outro como corresponsável no cuidado com o próximo e com a natureza. 

Há uma crise do modelo vigente de desenvolvimento, pois se fundamenta somente na 

perspectiva econômica. Mas, por outro lado, percebe-se um aumento da conscientização 

ambiental da população que descobre, nos princípios do Direito Ambiental, um processo de 

retomada da dignidade da pessoa humana, resgatando sua identidade e sua relação com a terra 

e a natureza. Pode-se dizer que a Amazônia tem um patrimônio histórico-cultural que é a 

floresta e a vida dos povos, pois todas as coisas estão interconectadas e deve-se obedecer a 

esse ciclo da natureza com seus conhecimentos tradicionais de geração em geração. Para 

ilustrar essa visão, pode-se analisar o sentido que os povos indígenas mundurucus dão às sete 

quedas no rio Tapajós, onde o governo federal pretende construir as barragens do projeto 
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Complexo Tapajós, no Pará. Para um empresário ou pesquisador, as pedras das sete quedas 

com as águas são elementos da natureza apenas. Para os mundurucus, é o lugar sagrado onde 

estão os espíritos dos ancestrais que protegem suas vidas nas aldeias, sendo um santuário ou 

um altar sagrado. Daí a Amazônia precisar ser pensada em todo os aspectos dessa riqueza 

humana e natural. 

Há uma necessidade de pensar uma nova ordem social, econômica e ambiental, pois se 

percebem, em nível internacional, problemas derivados das mudanças climáticas globais que 

têm chamado a atenção mundial para o papel da Amazônia no contexto socioambiental. No 

cenário mundial, a tendência é ir tomando cada vez mais a consciência ambiental, utilizando a 

tecnologia e pesquisa nas universidades e sociedade organizada. Igualmente, no Tratado de 

Cooperação Amazônico (TCA) e nas Constituições atuais dos países pan-amazônicos 

incorporam o mandato ecológico e o compromisso com os princípios do desenvolvimento 

socioambiental desde as culturas das populações tradicionais no convívio com a natureza.  

No cenário nacional e mesmo na Amazônia, há uma tendência de reconhecer a 

natureza como patrimônio nacional e cultural, responsabilizando o Estado pelo 

desenvolvimento e preservação do meio ambiente. As populações tradicionais devem 

participar da repartição dos benefícios dos conhecimentos associados, como assegura a 

Convenção da Diversidade Biológica (CDB), na Eco 92, e com a aprovação da Lei n.º 13.123, 

de 20 de maio de 2015. A legislação vem garantindo esses direitos com mecanismos e 

instrumentos de regulação e maior cuidado com o meio ambiente e com a qualidade de vida 

da população local e da efetividade das políticas regionais. Esse avanço no debate e 

compreensão sobre o desenvolvimento socioambiental vem desde o relatório Brundtland, em 

1987, que pensa o “Nosso futuro comum”, e a Eco 92. Isso influenciou os movimentos 

ambientalistas atuantes junto aos líderes da Igreja Católica, por meio das CEB e as pastorais 

sociais, como a CPT e o CIMI e a atuação dos movimentos sociais ao longo da BR-163. Hoje, 

com a Encíclica ‘Laudato Si’, sobre o “cuidado da Casa Comum”, pede uma troca de 

paradigma, com mudanças de hábitos de consumo e uso da tecnologia em vista de uma 

ecologia humana. Por isso, necessita de líderes com uma mentalidade nova em todos os 

campos, setores, lugares, mulheres e homens comprometidos com o novo paradigma, 

conduzindo efetivamente o projeto de desenvolvimento socioambiental com inserção social, 

reduzindo as desigualdades, utilizando os recursos naturais e preservando a diversidade 

biológica e cultural.  

Assim, como foi pensado no quarto capítulo, podem-se buscar caminhos alternativos 

de um modelo de desenvolvimento socioambiental regional. Para isso: a) devem-se fortalecer 
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suas organizações na atualidade, com estímulo à produção da agricultura familiar nas 

pequenas e médias comunidades ao longo da BR-163; b) eliminar o isolamento e reduzir a 

desigualdade social, com as políticas públicas sociais de educação, saúde e assistência técnica 

na agricultura familiar e agroecológica; c) retomar o modelo de agricultura familiar ecológica 

dentro dos assentamentos ao longo da BR-163 numa visão socioambiental continua sendo um 

imperativo, pois, além da função produtiva, o movimento social rural se integra com a 

população urbana; d) implantar em outros assentamentos e na região o modelo já consolidado 

do PDS-Esperança, que propõe aproximação do ambiente rural-urbano. Essas iniciativas 

próprias das populações tradicionais e os agricultores migrantes não basta ser apenas 

experiências isoladas, devem ser um projeto que promova uma nova ordem, com participação 

das políticas públicas locais em vista de uma sociedade justa e igualitária. O Fórum 

Permanente de Desenvolvimento Socioambiental regional deve atender os direitos humanos 

com um projeto de sociedade, com inserção social a partir do planejamento e orçamento 

público em vista das políticas públicas. 

 Precisa-se que o Estado atue e cumpra seu papel de cooperar e trabalhar em conjunto 

com a sociedade civil organizada e setores empresariais para garantir a integração e a 

definição de marcos regulatórios de atuação que gerem sinergia entre os diversos setores da 

sociedade como suas próprias características físicas, políticas, econômicas e culturais, levando 

em conta suas particularidades. Na área de influência da rodovia BR-163 foi realizado em 

2007 o Zoneamento ecológico-econômico (ZEE), catalogando todos os aspectos da 

potencialidade da região, mas caminha lentamente a aplicação das medidas necessárias de 

redimensionamento das políticas públicas voltadas para os sistemas de uso da terra na 

Amazônia.  

A prioridade do modelo de desenvolvimento socioambiental regional será a adoção de 

um estilo de gestão compartilhada da União, Estados e Municípios com transparência e 

participação nas ações de monitoramento e controle ambiental, envolvendo a sociedade. 

Nesse sentido, devem ser aproveitadas e ampliadas as experiências pioneiras bem-sucedidas 

na região, como foi apresentado no quarto capítulo. Uma das características essenciais da 

estratégia de gestão do desenvolvimento socioambiental será a criação e efetivação, em nível 

regional e local, de fóruns permanentes de diálogo e negociação entre o Governo Federal, 

governos estaduais, prefeituras, sociedade civil e setor empresarial, com responsabilidades 

para o planejamento, monitoramento e avaliação de suas ações.  

 O desafio do desenvolvimento da Amazônia nos municípios ao longo da BR-163, não 

é uma questão técnica, mas política. Isto é, supõe um novo projeto assumido pelo Estado 
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brasileiro já que ele se auto intitula como um Estado Democrático de Direito com um 

conjunto de medidas de fortalecimento institucional entre os órgãos executores, a exemplo, do 

INCRA, IBAMA, FUNAI, órgãos fundiários e ambientais estaduais e municipais. Busca-se 

comprovar que o Estado, através das instituições deve implementar medidas de fortalecimento 

institucional de entidades da sociedade com aprofundamento da democracia nos processos de 

participação e controle social sobre as políticas e os recursos públicos, promovendo a 

dignidade da pessoa humana com qualidade de vida para as presentes e futuras gerações.  
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APÊNDICE 1 
 

Pesquisa de mestrado em Direito Ambiental de José Boeing pela Escola Superior Dom 
Helder Câmara 2014/2015, Belo Horizonte-MG 

 
 
GRUPO 1: ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E/OU GRUPOS COMUNITÁR IOS 

 

Nome (opcional)_________________________________Idade_________Profissão________ 

Residência _________________________Grau de estudo_________Tel./e-mail___________ 

 

1. Quais conflitos existem na região, ao longo da BR-163? Esses conflitos são antigos ou 
recentes? Quais os motivos dos conflitos? 

2. Indique dois pontos positivos (avanços) e dois pontos negativos (entraves) na 
implementação da política de desenvolvimento sustentável no aspecto econômico, social e 
ambiental na região. 

3. Os direitos humanos individuais e sociais (por exemplo: acesso à Justiça, saúde, educação, 
segurança alimentar) são respeitados? SIM (  )  NÃO (  ) Por quê? 

4. Diante do asfaltamento da BR-163, da chegada de produtores e exportação da soja e 
construção de hidrelétricas, indique algumas sugestões de como garantir o desenvolvimento 
socioambiental para as presentes e futuras gerações.  

5. Diga, em três palavras, como você imagina estar o campo e as cidades da região Oeste do 
Pará daqui a dez anos. 

6. Quando sua família chegou à região?  

Como foi?  

O que trouxeram?  

Como você descreve a sua vida na região?  

O que aprendeu da cultura daqui? 
7. Quando vocês se organizaram em associação ou grupo comunitário? O que melhorou com a 
criação da associação? 

8. Você percebe mudanças climáticas na região?  

9. Você usa novas técnicas de produção agrícola, melhorando o cuidado com a terra (por 
exemplo, roça sem queimar, agroecologia)? 
 

SE TIVER  FOTOS E DOCUMENTOS, COMPLEMENTAR  A PESQUISA. 
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GRUPO 2: SETOR PÚBLICO:  TÉCNICOS ANTIGOS E NOVOS DOS SETORES 
 
 
Nome (opcional)_________________________________Idade_________Profissão________ 

Residência _________________________Grau de estudo_________Tel./e-mail___________ 

 
1. Quais conflitos existem na região, ao longo da BR-163? Esses conflitos são antigos ou 
recentes? Quais os motivos dos conflitos? 

2. Indique dois pontos positivos (avanços) e dois pontos negativos (entraves) na 
implementação da política de desenvolvimento sustentável no aspecto econômico, social e 
ambiental na região. 

3. Os direitos humanos individuais e sociais (por exemplo: acesso à Justiça, saúde, educação, 
segurança alimentar) são respeitados? SIM (  )  NÃO (  ) Por quê? 

4. Diante do asfaltamento da BR-163, da chegada de produtores e exportação da soja e 
construção de hidrelétricas, indique algumas sugestões de como garantir o desenvolvimento 
socioambiental para as presentes e futuras gerações. 

5. Diga, em três palavras, como você imagina estar o campo e as cidades da região Oeste do 
Pará daqui a dez anos. 
 

SE TIVER  FOTOS E DOCUMENTOS, COMPLEMENTAR  A PESQUISA. 
 

GRUPO 3: AGROPECUARISTAS, MADEIREIROS E PRODUTORES DE SOJA 

 
Nome (opcional)_________________________________Idade_________Profissão________ 

Residência _________________________Grau de estudo_________Tel./e-mail___________ 

 
1. Quais conflitos existem na região, ao longo da BR-163? Esses conflitos são antigos ou 
recentes? Quais os motivos dos conflitos? 

2. Indique dois pontos positivos (avanços) e dois pontos negativos (entraves) na 
implementação da política de desenvolvimento sustentável no aspecto econômico, social e 
ambiental na região. 

3. Os direitos humanos individuais e sociais (por exemplo: acesso à Justiça, saúde, educação, 
segurança alimentar) são respeitados? SIM (  )  NÃO (  ) Por quê? 

4. Diante do asfaltamento da BR-163, da chegada de produtores e exportação da soja e 
construção de hidrelétricas, indique algumas sugestões de como garantir o desenvolvimento 
socioambiental para as presentes e futuras gerações. 

5. Diga, em três palavras, como você imagina estar o campo e as cidades da região Oeste do 
Pará daqui a dez anos. 
 

SE TIVER  FOTOS E DOCUMENTOS, COMPLEMENTAR  A PESQUISA. 
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GRUPO 4: ENTIDADES DE ASSESSORIA (ONG) 

 
Nome (opcional)_________________________________Idade_________Profissão________ 

Residência _________________________Grau de estudo_________Tel./e-mail___________ 

 
1. Quais conflitos existem na região, ao longo da BR-163? Esses conflitos são antigos ou 
recentes? Quais os motivos dos conflitos? 

2. Indique dois pontos positivos (avanços) e dois pontos negativos (entraves) na 
implementação da política de desenvolvimento sustentável no aspecto econômico, social e 
ambiental na região. 

3. Os direitos humanos individuais e sociais (por exemplo: acesso à Justiça, saúde, educação, 
segurança alimentar) são respeitados? SIM (  )  NÃO (  ) Por quê? 

4. Diante do asfaltamento da BR-163, da chegada de produtores e exportação da soja e 
construção de hidrelétricas, indique algumas sugestões de como garantir o desenvolvimento 
socioambiental para as presentes e futuras gerações. 

5. Diga, em três palavras, como você imagina estar o campo e as cidades da região Oeste do 
Pará daqui a dez anos. 
 

SE TIVER  FOTOS E DOCUMENTOS, COMPLEMENTAR  A PESQUISA. 
 
 

GRUPO 5: LÍDERES DAS IGREJAS (BISPOS, PADRES, RELIGIOSOS/AS, LEIGOS, 
PASTORES E EVANGÉLICOS) 
 
Nome (opcional)_________________________________Idade_________Profissão________ 

Residência _________________________Grau de estudo_________Tel./e-mail___________ 

 
1. Quais conflitos existem na região, ao longo da BR-163? Esses conflitos são antigos ou 
recentes? Quais os motivos dos conflitos? 

2. Indique dois pontos positivos (avanços) e dois pontos negativos (entraves) na 
implementação da política de desenvolvimento sustentável no aspecto econômico, social e 
ambiental na região. 

3. Os direitos humanos individuais e sociais (por exemplo: acesso à Justiça, saúde, educação, 
segurança alimentar) são respeitados? SIM (  )  NÃO (  ) Por quê? 

4. Diante do asfaltamento da BR-163, da chegada de produtores e exportação da soja e 
construção de hidrelétricas, indique algumas sugestões de como garantir o desenvolvimento 
socioambiental para as presentes e futuras gerações. 

5. Diga, em três palavras, como você imagina estar o campo e as cidades da região Oeste do 
Pará daqui a dez anos. 

6. Qual a contribuição da Igreja para o desenvolvimento socioambiental (econômico, social e 
ecológica) na região? 
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APÊNDICE 2 

FOTOS DA REALIDADE AO LONGO DA DODOVIA BR-163- CUIA BÁ-SANTARÉM, PARÁ  

   

 

Foto da rodovia BR-163- Cuiabá-Santarém. Foto tirada pelo autor,  2015. 

 

 

Foto do trevo de Rurópolis, entroncamento entre a BR-163 e BR-230. Fonte: Geya Besse, 2010. 
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Foto da rodovia BR-163 e os problemas das pontes de madeiras. Fonte: José Boeing, 2015. 

 

Foto: Rodovia BR-163 no tempo de inverno (chuva) na década de oitenta. Fonte: Geya Besse, 1996. 

 

 

Foto: Rodoviária no Km 30 da BR-163. 30 km de Itaituba. Foto tirada pelo autor, 2015. 
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Cidade de Trairão, Pará. Foto tirada pelo autor, 2015. 

 

Foto: Queimada depois da retirada da madeira para plantio de capim. Fonte:  Geya Besse, 2001 

 

 

Foto: Apreensão de madeira ilegal sem projeto de manejo florestal. Fonte:  Geya Besse, 2006 
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Foto: Tansporte e comercialização ilegal de madeira. Fonte:  Geya Besse, 2006. 

 

Foto: Terra para o plantio da soja no município de Rurópolis. Foto tirada pelo autor, 2015. 

 

Foto: 
Pátio de carretas com soja em Trairão, rumo ao Porto da Cargil de Santarém. Fonte:  Portal Trairense, 2015. 
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Mapa: Rodovia BR-163, novo corredor da soja rumo a Santarém, Pa. Disponível em: 
<https://www.google.com.br/search?q=mapas+da+br230>. Acesso em: 30 out. 2015.  

 

Foto: Escola no assentamento PA- Ypiranga, Trairão, Pa. Foto tirada pelo autor, 2012. 

 

 

Foto: Despejo judicial de agricultor legalmente assentado no PA-Ypiranga, Trairão, Pa. Foto tirada pelo autor, 
2012. 
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Foto: Reunião dos assentados no Pa-Ypiranga depois do despejo judicial, Trairão, Pa. Foto tirada pelo autor, 
2012. 

 

Foto: Assessoria jurídica da CPT aos agricultores, PA-Ypiranga, Trairão, Pa. Foto tirada pelo autor, 2012.  

 

 

Foto: Movimento Xingu Vivo Para Sempre contra a Hidrelétrica de Belo Monte, Pará. Foto tirada pelo autor, 
2009. 
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Foto: Movimento Tapajós Vivo, abraçando o Rio Tapajós contra as hidrelétricas do Complexo Tapajós, Itaituba, 
Pará. Foto tirada pelo autor, 2009. 


