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RESUMO 

 

Refletimos sobre processos territoriais vivenciados por povos e comunidades tradicionais na 

Amazônia brasileira. Trata-se de um estudo sobre grupos sociais atingidos por grandes projetos 

de infraestrutura, como a Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no sudeste do estado do Pará, e por 

empresas agroindustriais, como a Suzano Papel e Celulose, no oeste do estado do Maranhão. E 

se realiza no âmbito de uma pesquisa mais ampla, que tem como objeto e epistemologia a 

cartografia social. Categorias sociais, que produzem políticas identitárias e se mobilizam por 

direitos, como pescadores, extrativistas, pequenos agricultores, expropriados, acampados 

indígenas, quilombolas e quebradeiras de coco babaçu, expressam suas práticas políticas de lutas 

por territórios ameaçados frente à restrição e impedimento de uso dos recursos que lhe 

assegurem a sobrevivência. A UHE-Tucuruí, implantada nos anos 70/80, deslocou mais de 70 

mil pessoas, e na segunda etapa, nos anos 2000, mais de 11 mil das áreas do lago reservatório e 

de cidade, onde algumas ainda resistem aos deslocamentos para sua ampliação e construção da 

eclusa em 2003, ainda sem utilização. Mais de 500 famílias tem processos indenizatórios 

pendentes desde os anos 80 junto à Eletronorte. Na região de Imperatriz – MA, oito comunidades 

que vivem das atividades agrícolas e extrativistas estão perdendo o acesso aos recursos naturais 

desde a implantação da empresa Suzano Papel e Celulose, que estima alcançar uma área de 167 

mil hectares de eucalipto somente no Maranhão para produção de celulose para exportação. Os 

mapas já produzidos dessas duas situações são acompanhados dos relatos, fazem uso dos 

elementos formais da cartografia, mas buscam desnaturalizar a representação cartográfica de 

configurações territoriais pré-estabelecidas. Apoiam-se nas práticas políticas e no princípio de 

que o mapa como representação geográfica é passível de redefinição, de ruptura com a 

“autoevidência”, e do reconhecimento como produção de sujeitos que possuem identidade 

coletiva e têm no território uma força social. A cartografia social parte do suposto que o mapa é 

produzido na relação entre diferentes agentes sociais. Nesta pesquisa se revelam como agentes 

em conflitos.  
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1. Introdução 

 

 Inúmeros títulos contemporâneos sobre o tema Cartografia analisam as rupturas recentes 

com o universo eurocentrista dominante nesse campo do conhecimento (BROTTON, 2014; 

HARLEY, 2009; MASSEY, 2009; BLACK, 2005), bem como, é mostrada a construção de novos 

objetos e a emergência de um novo sujeito que produz o mapa (ALMEIDA, 2013; ACSERALD, 

2008). Dessa forma, conferem-se tensões e mudanças no anterior modelo de representação que 

“antecipava a própria realidade espacial” (ANDERSON,2008: 239) e fazia dos mapas uma 

“tecnologia das forças estatais”, um instrumento de manutenção do poder político-militar 

(FOUCAULT, 1998).   

Traçar um mapa é um ato político, como escreve Brotton (2014: 368), e nele articulam-se 

“disputas cartográficas a disputas territoriais”, ou mesmo se desenvolve uma “guerra 

cartográfica” (ACSERALD, 2008:11). Nesses atos ocorre a contestação do “monopólio das 

classificações identitárias e territoriais produzidas historicamente pela sociedade colonial 

mediante recenseamentos, cadastros, códigos e mapas” (ALMEIDA, 2013:156).  Por sua vez, a 

evolução técnica contribui com instrumentos (GPS, SIG, celular) que são apropriados social  e 

políticamente por categorias sociais  até então excluídas dessas técnicas, o que favorece a 

emergência de políticas e novas práticas cartografias.   

Em vários países da região amazônica
4
, a nova relação jurídica entre o Estado e os povos 

e comunidades tradicionais tem base no reconhecimento da diversidade cultural e étnica e de 

direitos territoriais.  No caso dos quilombolas no Brasil é reconhecida a nova modalidade de 

apropriação formal de terras baseada no direito à propriedade definitiva e “não mais disciplinada 

pela tutela, como soa acontecer com os povos indígenas”.  Situações de uso comum dos recursos 

vêm sendo reconhecidos por força de mobilização desses agentes. A noção central é a 

territorialidade especifica referida às “delimitações físicas de determinadas unidades sociais que 

compõem os meandros de territórios etnicamente configurados” que “funciona como fator de 

identificação, defesa e força, mesmo em se tratando de apropriações temporárias dos recursos 

naturais”. (ALMEIDA, 2008: 29, 33) 

Na região amazônica os projetos de exploração intensiva de recursos minerais, florestais 

e hídricos, somados às grandes obras de infraestrutura (hidrelétricas, complexos portuários,  

estradas, hidrovias, ferrovias)5  constituem-se  em ameaças às terras de pertencimento coletivo. 

As novas práticas cartográficas revelam-se como um elemento de combate e a sua produção é 

um dos momentos possíveis para auto-afirmação social e para exigir o reconhecimento de 

direitos territoriais e étnicos.  

O presente artigo estuda processos sociais de territorialização de indígenas, quebradeiras 

de coco, quilombolas, extrativistas, agricultores, pescadores em regiões sob intervenção 

diferenciada.  No Sudeste do Pará, a implantação da hidrelétrica de Tucuruí, na década de oitenta 

interferiu radicalmente nas formas de existência de unidades sociais diferenciadas. As 

mobilizações sociais dos expropriados convergem para uma pauta reivindicativa junto a empresa 

estatal – Eletronorte, que  se amplia  em um longo processo de renovação e continuidade, 

materializada  nas ditas “etapas” do empreendimento.  A questão central é a dimensão 

socioespacial e política que expressa uma concepção de planejamento autoritário que marca a 

região amazônica; por diversos meios conferem-se estratégias de silenciar e desconhecer as 

vozes dos agentes sociais, que resistem aos aviltamentos dos seus direitos territoriais e étnicos e 

e à crescente devastação dos recursos.   

                                                             
4
  Os dispositivos inseridos nas  Constituições  de  Brasil  (1988), Colômbia  (1991),  Peru (1993), Venezuela (1999),  Equador (2008), Bolívia  

(2009) e ademais,  a  assinatura por esses países  da Convenção 169  da OIT  favorece  o reconhecimento de direitos à identidade étnica,  de 

direitos territoriais  para a garantia de modos de vida dos povos e comunidades tradicionais e direitos de participação política. 
5
  As dimensões continentais e nacionais  desses projetos assim como seus efeitos  sociais e ecológicos são abordados em uma literatura  recente  

que  debate  projetos  como a Iniciativa de Integração Regional Sul Americana - IIRSA. 
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A despeito da situação pesquisada na região de Imperatriz, na Amazônia Maranhense se 

tratar de uma relação conflituosa entre povos tradicionais como quilombolas, quebradeiras de 

coco, agricultores, e uma empresa privada, a Suzano Papel e Celulose
6
, dedicada ao plantio e 

beneficiamento de eucalipto, tal situação é engendrada pela mesma lógica de intervenção e de 

relações entre o Estado e as unidades sociais.  

A dinâmica que se instaura nessas regiões e cartografadas na pesquisa é passível de 

aproximações; ela permite um conhecimento de realidades especificas, de resistência e ação com 

base na própria prática cartográfica, e resulta em uma combinação de um saber local com um 

saber técnico, acadêmico sobre esses objetos sociológicos.   

 

 2. Territorialidades e lutas por direitos apoiadas nas práticas cartográficas 

  

A principal configuração social da Amazônia brasileira é constituída na sua  diversidade
7
; 

povos indígenas  e comunidades  tradicionais  que nela vivem desenvolvem formas de  existência 

social que ao longo do tempo revelam um espaço físico e social específico.   No âmbito político  

são as mobilizações  sociais desses povos  em busca de direitos territoriais,  étnicos  e ambientais  

o aspecto notório  da  atual sociedade  brasileira.   

Segundo o Censo IBGE (2010) a população indígena dos estados Acre, Amapá, 

Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão que correspondem à 

Amazônia Legal é de 433.363 pessoas, embora esse dado não possibilite recorte apurado.  As 

categorias extrativistas, pescadores, ribeirinhos, quilombolas, povos de terreiro, “atingidos por 

barragem” não têm sido objeto de recenseamento oficial, revelando-se disputas entre  os  

movimentos sociais e o  Estado a propósito dos números, localização, condições de vida, 

reivindicações e garantias territoriais. Nesse sentido, não tem sido respondida demanda desde 

2007 da Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais a qual manifesta interesse na 

realização de uma “pesquisa nacional para produzir um mapeamento nacional de Povos e 

Comunidades Tradicionais em áreas rurais e urbanas, a fim de subsidiar a proposição, 

elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas universais e 

especificas voltadas para a garantia de direitos individuais e coletivos desses povos e 

comunidades” (PROPOSTA, 2009: 2).     

Nos estudos das categoriais identitárias coletivas é proposto um tripé de análise formado 

pela noção de processo de territorialização que, conforme Almeida, “é resultante de uma 

conjugação de fatores, que envolvem a capacidade mobilizatória em torno de uma política de 

identidade e certo jogo de forças em que os agentes sociais, através de suas expressões 

organizadas travam lutas e reivindicam direitos face ao Estado” (ALMEIDA, 2008: 118).  

As identidades coletivas são construídas consoante uma pauta; elas são redefinidas 

situacionalmente, portanto não são estáticas. Os agentes perfilam lutas condizentes com políticas 

identitárias, cultural e debatem uma “nova” cartografia social centrada no território, como 

condição de existência e resistência aos processos de expropriação, desapropriação que são 

agenciados pelos interesses econômicos voltados para os recursos florestais, hídricos e minerais.     

Nestes estudos observa-se que os agentes sociais buscam assegurar o acesso estável aos 

recursos básicos e a construção de territórios específicos, não sem ver emergir conflitos que tem 

forjado uma política de identidades coletivas e a articulação de unidades de mobilização.  

Almeida (2013: 156) propõe uma “nova cartografia social como sendo: “orientadora de 

práticas de pesquisa”, ela é despojada de qualquer significação única, dicionarizada e fechada. A 

                                                             
6
 A Suzano Papel e Celulose detém uma área  de 184.200 hectares distribuída nas fazendas de eucaliptos localizadas nos estados de  São Paulo, 

Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo e Maranhão.  Ver o site http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Suzano-Papel-e-Celulose/509482.html.  

Acesso  em 12/01/2015 
7
 O tema é abordado sob  diferentes enfoques entre eles o da diversidade socioambiental, diversidade linguística.  No Brasil estima-se que são 

faladas 181 línguas indígenas. 



4 

 

ideia é de uma pluralidade de entradas, de uma descrição aberta, “conectável  em todas as suas 

dimensões, e voltada para múltiplas ‘experimentações’ fundada, sobretudo, num conhecimento 

mais detido de realidades localizadas”.   

A verificação in loco de situações empiricamente observáveis nas regiões de Tucuruí e 

Imperatriz remete a relações de pesquisa entre os investigadores e os agentes sociais estudados, o 

que pauta o trabalho no Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia
8
. Estudam-se os efeitos de 

projetos econômicos que se manifestam, de maneira diferenciada na existência e experiência 

social de povos e comunidades tradicionais. Elabora-se uma descrição de pretensão plural que 

envolve múltiplos agentes, suas modalidades próprias de uso dos recursos naturais e seus atos e 

modos intrínsecos de percepção de categorias (tempo, espaço) e objetos.  
 

2.1 Cartografia Social dos Expropriados da UHE-Tucuruí 

 

No sudeste do Estado do Pará, especialmente, na denominada “região de Tucuruí” 

sobressaem  situações sociais vivenciadas por expropriados pela Usina Hidrelétrica de Tucuruí, 

em um processo que se inscreve em uma longa e duradoura prática de destituição de direitos e 

negação de direitos que se instala no final dos anos 70 a partir do anúncio da construção da 

Usina Hidrelétrica de Tucuruí, inaugurada em 1984. Este período, considerado como de 

implantação da primeira “etapa” inaugura um processo de destituição de direitos de cerca de 70 

mil pessoas que perderam suas terras, suas casas, ilhas e os meios de sobrevivência. Na 

denominada segunda etapa que representa a ampliação da capacidade de produção de energia, e 

da extensão da área inundada, estes efeitos se intensificam e se ampliam. A Usina Hidrelétrica de 

Tucuruí, como grande barragem e a primeira construída na Amazônia transforma 

definitivamente a existência de indígenas, pescadores, quilombolas, pequenos agricultores, 

moradores das cidades e vilas da região de Tucuruí. 

A questão da terra, os problemas urbanos, a vida nas ilhas na montante da UHE, e na 

jusante da mesma que nas cidades ribeirinhas experimentaram os efeitos diretos, como 

deslocamentos compulsórios. Não houve, por parte da Eletronorte, o reconhecimento da 

condição de expropriados a todos os que tiveram as suas vidas alteradas. Ao mesmo tempo, os 

novos processos de expropriação mostram novas estratégias e ações políticas pelos movimentos, 

e estratégias de controle político e violência pelos aparatos de Estado e empresas.  

Assiste-se a um revigoramento, mediante novas práticas, do exercício de poder de 

instituições oficiais como Eletronorte, Instituto Nacional de Reforma Agrária - INCRA, 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, Fundação Nacional do Índio – FUNAI, 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA e das empresas madeireiras e mineradoras, com 

efeitos diretos e reiterados na desestruturação das formas de vida pré-existentes.  

O trabalho de pesquisa de mais de duas décadas aponta para o reconhecimento dessa 

expropriação reiterada, que decorre de uma prática anterior reconfigurada sob alguns aspectos. 

Um, é o fato do não reconhecimento dos moradores que viviam a jusante como atingidos; outro é 

o não pagamento integral das perdas ainda da primeira etapa (APOVO, 2013); renovam-se as 

ameaças territoriais por meio de reassentamentos e restrição ao uso dos recursos; e ainda a 

judicialização dos processos sociais (prisões e intimações de lideranças) e um esforço de 

                                                             
8
 O Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (PNCSA) tem como objetivo dar ensejo à auto-cartografia dos povos e comunidades 

tradicionais na Amazônia. Com o material produzido, tem-se não apenas um maior conhecimento sobre o processo de ocupação dessa região, 

mas, sobretudo uma maior ênfase e um novo instrumento para o fortalecimento dos movimentos sociais que nela existem. Tais movimentos 

sociais consistem em manifestações de identidades coletivas, referidas a situações sociais peculiares e territorializadas. Estas territorialidades 

específicas, construídas socialmente pelos diversos agentes sociais, é que suportam as identidades coletivas objetivadas em movimentos sociais. 

A força deste processo de territorialização diferenciada constitui o objeto deste projeto. É nesse sentido que o PNCSA busca materializar a 

manifestação da auto-cartografia dos povos e comunidades nos fascículos que publica, que não só pretendem fortalecer os movimentos, mas o 

fazem mediante a transparência de suas expressões culturais diversas.  Ver: novacartografiasocial.com 
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desarticulação dos movimentos. No decorrer emerge uma mobilização em resposta aos danos 

provocados pela implantação da hidrelétrica confrontando as instituições oficiais já referidas. 

Estas mobilizações se realizam mediante a constituição de formas organizativas e constituição de 

diferentes identidades coletivas. 

Os efeitos da implantação da UHT-Tucuruí e da retomada de obras com a segunda etapa 

em 1998 se confundem com a vida de famílias que representam uma terceira geração de 

expropriados, que continua se mobilizando e atuando politicamente. Há uma persistência e 

pautas reapresentadas e atualizadas diante de novos acontecimentos e com eles, a emergência de 

novas identidades coletivas. M. de Fátima, filha de um dos primeiros expropriados já falecido, e 

que está no grupo de 519 processos de indenização reflete o sobre a quantidade de pessoas que 

experimentaram o trauma das expropriações reiteradas quando afirma: “Não tem mais, porque já 

morreram. (...) Não, mas aquela que morreu fica a família, mas a Eletronorte não quer, não 

consta. Não reconhece, só mesmo o titular.” (Tucuruí, jun/2013). A sua experiência de diversos 

deslocamentos é relatado pormenorizadamente:  

 
Na época, quando começou, eu só tinha 15 anos. Chegou o tempo. Aí eu casei e meu pai ficou lá. Aí eu fiz a 
minha casa, tinha o processo da minha casa também. Meu pai fez de uma terra e de uma casa que ele tinha na 
cidade e eu fiz da minha casa e quando chegou na época da gente sair de lá, que começou a encher tudo, foi 
em 81, 80 pra 81 e a gente começou a se remover de lá, tirar o pessoal, o pessoal foram saindo, as famílias e a 
água começou chegando, entrando nas casas. E eu fui morar num lugar chamado Jacundá. Meu pai foi morar 
pra Cajazeira, levou todo o gado dele, comprou uma outra terra, comprou não, a Eletronorte deu uma terra pro 
meu pai. Na época eles deram uma terra pro meu pai muito longe da cidade, era 70 km longe da cidade. E eu 

fui morar em casa dos outros, não recebi nada na época, fui morar na casa de conhecido, parente do meu 
marido, fiquei lá muito tempo. Quando foi depois dessa data de 80, passei 6 anos com esse meu marido. E ele 
foi embora e eu voltei pra casa do meu pai. Aí nessa época que eu me separei dele, aí eu vim morar em 
Tucuruí, eu fui procurar um advogado público e dei entrada com o documento, meus filhos adoeceram, foram 
internados no hospital regional. Na época no hospital regional, o expropriado tinha direito e era um hospital 
particular da firma, mas, só que, nós como expropriado tinha direito. Internei meus filhos tudo com malária. 
Aí me mudei pra cá pra Tucuruí, fiquei. E de Jacundá eu vim pra Tucuruí, fiquei morando aqui, aí encontrei 
um advogado público, coloquei na justiça esse meu processo e aí eu recebi uma mixaria que só deu pra eu 
comprar uma casinha, uma casinha de madeira que já estava aí, foi isso. Comprei essa casa e fiquei morando 

aqui em Tucuruí e como fiquei até hoje. Eu faço parte dessa cooperativa porque meu pai é expropriado, meu 
pai faleceu, ficou minha mãe e teve que vender tudo o que ela tinha porque a terra era muito longe de onde 
ela morava. Meus irmãos não queriam morar lá e ela teve que vender tudo, como ela tem o processo de uma 
terra e ela tem o processo de uma casa e eu tenho o meu processo também, então eu tô na cooperativa hoje 
por isso. 

 

Recuperando a memória de expropriados e o registro em fontes documentais identifica-se 

um modo de operar da Eletronore que não cessa, como também nas mobilizações há uma forte  

apropriação do recurso político das passeatas, das audiências, do acampamento
9
 além do 

acionamento jurídico.   

As mobilizações traziam à visibilidade uma diversidade de categorias sociais como 

lavradores, lavradoras, moradores, desapropriados, comunidades e até expropriados, que no 

momento inicial contaram com apoio da igreja, de sindicatos, de Central Geral de Trabalhadores.  

Tais categorias estavam referidas a situações específicas e, ao mesmo tempo, articuladas para 

fazer frente à empresa e ao Estado. O processo de redefinição de identidades é coetaneo aos 

conflitos instalados e as resistências são forjadas frente as ameaça à própria sobrevivência. 

Assim, desenvolvem estratégias para garantia de direitos nos termos do que Bourdieu define 

como “estratégias de reprodução” (BOURDIEU, 1989: 386-387).  

                                                             
9 Por “acampamento” entenda-se uma unidade de mobilização (ALMEIDA, 2008) constituída pelos moradores dos municípios atingidos pela 

hidrelétrica. Esta unidade de mobilização se expressava por meio da permanência mais duradoura dos agentes sociais nas instituições públicas 

vinculadas ou responsáveis pela obra e pelo processo de remanejamento e indenização. Desde 1982 tem-se o registro de 4 acampamentos. Esta 

modalidade distingue-se do acampamento que se instala no contexto de luta pela terra. Em Tucuruí pode ser exemplificado pelo Acampamento 

João Canuto. 
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Nesse sentido, os referidos ou autoidentificados como “Comunidades de Itupiranga”, 

“desapropriados da Vila de Repartimento”, “população de Repartimento e Adjacências”, 

“Comissão de Moradores de Repartimento” “expropriados” reportam-se à denominada “área do 

reservatório” e explicitam a delimitação da ação indenizatória que lhes foi prometida pela 

Eletronorte, que somente reconhecia os municípios onde houve inundação
10

. 

 No aprofundamento do trabalho de pesquisa em fase mais recente conferem-se novas 

identidades resultantes da ressignificação dos efeitos da hidrelétrica. São indígenas, pescadores, 

expropriados, pequenos agricultores, acampados que antes acionavam outras identidades. 

Emerge a mobilização dos moradores de bairros no contexto dos deslocamentos para construção 

das eclusas, concluídas em 2003 e ainda sem funcionamento. 

As identidades coletivas que vêm se constituindo na Amazônia assumem em Tucuruí a 

contestação de um modelo de desenvolvimento no qual “grandes obras” impulsionam tais 

identidades, redefinidas situacionalmente, em mobilização continuada, especialmente a partir dos 

anos 90, entre os quais se destaca o “Movimento dos Atingidos de Barragem (MAB), o 

Movimento pela Sobrevivência da Transamazônica, o Movimento dos Atingidos pela Base 

Espacial de Alcântara (MABE) e outros que se articularam como resistência a medidas 

governamentais e contra os impactos provocados por essas “grandes obras”: rodovias, barragens, 

campos de provas das Forças Armadas” (ALMEIDA, 2008).   

 A cartografia social inicia nos anos 90 a reflexão sobre esses processos.  A articulação de 

entidades que atuavam no eixo da Estrada de Ferro Carajás, denominado “Seminário Consulta” 

produzem os mapas descrevendo os deslocamentos de ribeirinhos, pequenos agricultores, 

moradores de ilhas e vilas dos municípios a jusante para as ilhas do lago reservatório.  

Com o represamento do rio, a pesca, a agricultura de vazante e a mobilidade foram 

interrompidas, o que provocou o deslocamento desses grupos para a montante da usina e a 

ocupação das terras remanescentes no interior do lago. Eles passam a assumir a identidade de 

moradores das ilhas e não foram reconhecidos pela Eletronorte como “atingidos”. O jogo de 

classificações e categorizações mostrava atos de arbitraridade, de desqualificação com o 

propósito de destituí-los de direitos. 

Do ponto de vista legal, os desapropriados supostamente reconhecidos, têm sido ao 

longo destes mais 30 anos os protagonistas dos acampamentos que se sucedem desde 1982 

reiterando e renovando suas pautas. E a estes se somam nas mobilizações reivindicatórias, os 

indígenas, os pescadores, os pequenos produtores rurais, os acampados do Acampamento João 

Canuto, os extrativistas e os moradores de bairros nas cidades.  

    Na descrição das organizações é possível identificar o significado político das ações em 

lutas e posições diferenciadas. Assim, é que por um lado, os “expropriados” de Tucuruí estão em 

todos os lugares, em tese, dispersos, mas ao mesmo tempo há formas organizativas específicas e 

situações que requerem uma pauta particular forjada sob a mesma determinação, entretanto,  não 

podem ser confundidas sob o risco de diluição ou de uma reificação destas identidades. A grande 

questão é a forma como se expressa a identidade de expropriado em diversos planos e situações. 

Em Tucuruí e Breu Branco existem mais de 519 processos pendentes, e isso, somente nas 

áreas de formação do lago. Os expropriados reivindicam dentre outras, a gestão, o controle direto 

e ainda uma investigação sobre os recursos financeiros disponibilizados pela Eletronorte para o 

Programa Social para os Expropriados de Tucuruí – Proset
11

.  Hoje, estas questões aparecem 

                                                             
10 Além dos municípios citados foram incluídos e mantidos como atingidos pela UHE-Tucuruí até 2002, Tucuruí, Rondon do Pará, Breu Branco 

e Jacundá. Entre 2003 e 2004, após duas décadas de reivindicações dos movimentos e evidências incontestáveis são reconhecidos pela 

Eletronorte, Baião, Mocajuba, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Cametá Abaetetuba; Barcarena; Cametá; Goianésia do Pará; Igarapé-Miri; Moju; 

Nova Ipixuna; Novo; Oeiras do Pará.  
11 Na fala do Presidente de uma das cooperativas de expropriados esse argumento contestatório é enfatizado: “Eu sou o presidente, hoje, atual 

desta Cooperativa de Expropriados de Tucuruí. Meu nome é Ademir Rufino Silva Oliveira, eu tenho 69 anos completos, vou completar 70 no dia 

14 de dezembro, agora, de 2013. Então, eu sou expropriado desde o início da primeira etapa da barragem de Tucuruí. O que quê vem acontecendo 

nesses longos anos? (...) Então o que que acontece? Os expropriados da primeira etapa da barragem de Tucuruí foi enganado, recebeu algumas 
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como uma das prioridades para o movimento dos expropriados, o que os mobiliza para convocar 

audiências, impetrar ações cíveis, fazer denúncias, protocolar pedidos de investigação em 

instituições de diferentes esferas de poder, incluindo a Eletronorte. 

A situação dos pescadores a montante agrava-se com a construção da segunda etapa e das 

eclusas. Os pescadores do lago, da jusante e do pé da barragem
12

 se encontram praticamente 

paralisados pela restrição da pesca no lago, redução das faixas de terras disponíveis provocada 

pela erosão nas margens do lago e do rio, destruindo os sítios ribeirinhos em razão da elevação 

da cota e da oscilação do volume de água no lago, tanto a jusante como a montante.  

Antes da construção da barragem, pescadores e agricultores aproveitavam os recursos da 

várzea e terra firme, construindo territorialidades especificas. Os pescadores das vilas Capoteua, 

Pederneiras e Criolas, localizadas entre 15 e 18 km da cidade de Tucuruí alternavam a pesca 

tradicional com o aproveitamento da várzea para agricultura e extrativismo às margens do rio 

Tocantins.   

Além da erosão nas margens do lago, há intensa mortandade de peixe pela interrupção do 

ciclo reprodutivo, decorrente da abertura e fechamento das turbinas, e sem contar a 

inviabilização da piracema desde a instalação da hidrelétrica. Tal procedimento operacional se 

reveste de uma prática impositiva que não reconhece as necessidades dos pescadores e o ciclo 

das espécies, pois é priorizada o atendimento da demanda de energia para os empreendimentos 

industriais. Tal fato tem provocado extinção de algumas espécies e mortandade em grande 

escala, o que também se dá pela qualidade da água, cada vez mais inóspita à reprodução dos 

peixes. A política “compensatória” concebida pelo governo brasileiro se resume aos Parques 

Aquícolas I, II e III em Breu Branco, projeto este questionado pelos pescadores, existindo muitos 

tanques abandonados. Surge um grupo de pescadores que perdem meios de vida e de 

conhecimento tradicional da atividade pesqueira.  

Desde 1998, com a chamada segunda etapa, novos eventos se instalam na região de 

Tucuruí. A identidade de morador do bairro Nova Matinha, de morador da Antiga Matinha 

emerge de uma relação conflituosa frente à imposição do deslocamento dos moradores para 

construção das eclusas. Com a destruição da praia eliminaram-se pequenos negócios e áreas de 

lazer. A sociabilidade que envolvia todos os moradores de Tucuruí foi comprometida, assim 

como, a atividade de pesca mediante o acesso direto ao rio. Diante de tal imperativo 

unilateralmente definido, não restou alternativa, senão, a mudança do bairro Antiga Matinha para 

o bairro Nova Matinha. Calcula-se que 19 famílias resistem e permanecem no local onde vivem 

há décadas, contudo sem acesso ao rio, e sitiadas pelo aparato de segurança das eclusas - como 

muro, cerca e segurança armado. Além desse isolamento estas não tem acesso regular a serviços 

de limpeza pública, energia, pavimentação; frequentemente são abordadas pelas instituições 

públicas que persistem no propósito de retirá-los do bairro em aliança com a Eletronorte.  

As famílias deslocadas se tornaram moradores do Bairro Nova Matinha. Declaram que  

que vivem sem alegria, sentem a perda do convívio com a vizinhança, das relações de vida e de 

trabalho. Se antes tinham o rio no quintal das suas casas, ou no final da rua, essa condição 

mudou e precisam atravessar por dentro da cidade, transportando o barco de pesca por terra. Em 

2013, ainda existiam famílias vivendo em imóveis alugados e sem acesso à moradia definitiva. 

Na Nova Matinha, um bairro padronizado como conjunto habitacional com casas de 

tamanho reduzido foi construído em uma antiga área alagada. Nesse setor moram mais de 2 mil 

famílias, que enfrentam alagamentos, transbordo de bueiros pela descarga direta de excrementos 

em esgoto a céu aberto ou que transbordam a cada esquina e no interior da casas. Observa-se 

                                                                                                                                                                                                    
coisas e outras não. Até hoje tem pessoas expropriados e que não recebeu nada. Mas o que quê ocorre dentro desses longos anos? É que depois de 

certos anos, aí fomos pra uma manifestação, tivemos um ano e mês de baixo da lona preta na vila da hidrelétrica". (Tucuruí, jun./2013). 
12 Pescar no pé da barragem significa exercer a atividade de pesca na parte de baixo ou a jusante da barragem na área próxima da hidrelétrica no 

lugar onde deságuam as turbinas, e que em razão do volume da água concentram-se as espécies que sobrevivem ao barramento do rio.  Essa pesca 

está carregada de riscos, contudo é uma solução, dada a inoperância dos projetos de pesca em cativeiro, desvio de recursos para esta alternativa 

que estava justificada no projeto. 
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ausência de água potável, de ruas sem asfalto, e algumas casas apresentam rachaduras. O bairro 

não conta com linha regular de transporte urbano. Acima de tudo ocorreu a desestruturação da 

vida social, do espaço de lazer e do trabalho como se dava no bairro onde residiam antes.   

 Um grupo de pequenos produtores rurais entre os quais se encontram professores, 

taxistas, pequenos criadores ocupa uma região nas imediações da usina, onde por muito tempo 

foi destinada parcialmente para local de descarga de lixo feita pela Eletronorte. Este local 

também se converteu em canteiro de obras da empresa construtora das eclusas. A movimentação 

da obra, a retirada de vegetação e de areia da antiga “praia dos índios” resultou em sua 

degradação.  Desde 2010, seus moradores aguardam os procedimentos do Programa Terra Legal 

do INCRA para regularização de áreas que possuem tamanhos variados, de 10 linhas, meio 

alqueire, três ou quatro alqueires.  

Nesta área denominada de Vila Três Torres viviam os indígenas Akrãtikatêjê, que foram 

expulsos da sua aldeia para dar lugar à exata localização do barramento do rio e da UHE-

Tucuruí. O povo Akrãtikatêjê  teve a sua aldeia, sítio, praia e os recursos hídricos e florestais de 

que viviam, fisicamente eliminados ao terem suas terras ocupadas pela hidrelétrica. Esse povo 

foi “remanejado” para a Terra Mãe Maria, no município de Bom Jesus do Tocantins.  Em 1989 

eles entraram com processo judicial que recebeu decisão da 1ª Região em Brasília, em março de 

2011, a qual determina à Eletronorte a compra de nova terra.
13

 

No interior do lago da UHE-Tucuruí, transformado em  Área de Proteção Ambiental - 

APA do Lago de Tucuruí
14

, residem famílias que desde 2002 se defrontam com limites de 

garantia da sua sobrevivência pelo imperativo de normas que não se traduzem em um Plano de 

Manejo, que assegure as condições coletivas para viver e trabalhar nas Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável – RDS Pucuruí Ararão e Alcobaça, bem como nas Zonas de 

Preservação da Vida Silvestre – ZPVS onde experimentam forte repressão, inclusive da polícia 

que argumenta que as famílias não podem fazer uso dos recursos dessas zonas. Nesta última 

residem famílias que têm assumido uma pauta reivindicatória junto aos órgãos estatais com vista 

a uma solução de destinação de nova área, uma vez que já viviam nesta região anteriormente à 

criação da APA.  

Também vivendo com limitações e em abandono encontram-se no município de Baião, 

na região atingida pela UHE-Tucuruí, os moradores da Reserva Extrativista Ipaú-Anilzinho
15

, 

que vivem em situação de conflito com madeireiros instalados à entrada da mesma. 

Na região de Tucuruí ocorreu um afluxo de pessoas em busca de trabalho na construção 

civil e mesmo no funcionamento da hidrelétrica, o que não se efetivou. Desde 2002, um grupo de 

pessoas formado por homens, mulheres e jovens ocupam uma parcela de terra às margens da BR 

422, a 18 quilômetros de Tucuruí e formam o Acampamento João Canuto, constituído por 62 

famílias que vivem do cultivo e comercialização de hortaliças. Estes pequenos produtores, 

acampados convergem seus esforços para obtenção da regularização da área em litígio com 

fazendeiro e, aguardam os procedimentos de titulação por parte do Instituto Nacional de 

Reforma Agrária - INCRA. 

Na região de Tucuruí se se aprofundam as transformações provocadas pela implantação 

da “grande obra” de construção da UHE de Tucuruí como um divisor de formas de uso dos 

recursos naturais - água, terras, florestas, que implode com as formas de existência social pré-

existentes.  A perda e devastação dos recursos é mensurada coletivamente por estes grupos que 

se situam na condição social de expropriados, conforme a identidade coletiva  prevalecente nos 

                                                             
13

 Este processo tramita com o número 89.00.01377-7.  Ver: Eletronorte se recusa a cumprir sentença em favor de índios atingidos pela usina 

de Tucuruí.  O processo pode ser consultado pelo link: http://ven.to/fY2  
14 A APA do Lago de Tucuruí foi criada em lei em 2002 (Lei nº 6451, de 08/04/2002), e corresponde a uma área de 568.667 ha englobando 

reservatório da UHE Tucuruí e parte dos territórios de sete municípios na região. Ainda como componente da APA existe duas Zonas de 

Preservação da Vida Silvestre, sendo uma na antiga Base de Soltura 04 e outra na Base de Soltura 03.. 
15 A RESEX Ipaú-Anilzinho, localizada em Baião (PA) foi criada em 2005, com área de 57.612 ha. 
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seus discursos e nas suas organizações políticas. No plano político surgem diversas associações  

que se articulam na APOVO.   

O mapa construído em uma prática de autocartografia permitiu dar visibilidade aos 

problemas fundiários, ambientais, de violência, de relações com a burocracia que posterga as 

soluções, também contribui para o conhecimento mutuo das situações vivenciadas,  condição 

para elaboração de ações coordenadas face aos seus antagonistas. 

 

 
Fonte: Projeto MAPEAMENTO COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO TERRITORIAL CONTRA O DESMATAMENTO E A 

DEVASTAÇÃO: Processos de Capacitação de Povos e Comunidades Tradicionais. 2014. 

 

 

2.2. Produção de celulose e devastação no oeste do Maranhão: “a cidade foi para o campo”.  

 

No oeste do estado do Maranhão, no município de Imperatriz, evidenciam-se diferentes 

situações de confronto com a Suzano Papel Celulose, vivenciados por moradores de povoados,   

comunidades e assentamentos; famílias sitiadas entre a cerca e a estrada e que não têm terra. 

Outras desenvolvem atividades agrícolas, pecuária de pequeno porte, pesca e extrativistas na 

denominada Estrada do Arroz
16

, todavia estão perdendo o acesso aos recursos naturais, 

necessários para o seu sustento. Encontram-se ainda moradores dos municípios adjacentes 

afetados com a construção de ferrovias para o escoamento da celulose e entre esses agentes ha 

aqueles que trabalham para a Suzano e as empreiteiras contratadas para os serviços de 

infraestrutura.  
                                                             
16

 Assim denominada, em função de um fenômeno apresentado na década de 1960, quando Imperatriz consolida-se como polo econômico 

regional, sobretudo, na produção do arroz. A denominada “estrada do arroz”, ocupada por nordestinos desde os anos 1950, facil itava o 

escoamento da produção de Imperatriz para outras regiões. Ver FRANKLIN (2008, p. 132).  
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Esses grupos sofrem, em tempos contemporâneos, os efeitos de modelos de 

desenvolvimento implementados desde os anos 1970, graças a uma associação de interesses 

privados com o aval do Estado brasileiro, o maior investidor em obras de infraestrutura, como: 

construção de estradas de ferro, rodovias, linhas de energia elétrica e de telefonia. Além desses 

benefícios, tais investimentos contam ainda com subsídios de impostos estaduais.  

De forma que, como analisou o antropólogo Otávio Velho (1976), a expansão do capital 

no campo na Amazônia se deu de forma autoritária, desconsiderando a diversidade cultural e 

ecológica deste espaço social e sem controle sobre os impactos advindos com o processo de 

devastação estudados por Almeida et al (2005: 27). Os autores consideram predatório esse 

processo que consiste em “práticas e princípios que orientam as estratégias de diferentes agentes 

sociais e agências face aos recursos da natureza” 

 

    
Fonte: Projeto MAPEAMENTO COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO TERRITORIAL CONTRA O DESMATAMENTO E A 

DEVASTAÇÃO: Processos de Capacitação de Povos e Comunidades Tradicionais. 2014. 

 

Para entender a extensão da ação da Suzano na região de Imperatriz basta apontar o 

investimento feito.  São R$ 6 bilhões para instalação de uma fábrica, com capacidade de 

produção de 1,5 milhão de toneladas de celulose por ano para exportação. A meta é alcançar uma 

área de 167 mil hectares no estado do Maranhão para o plantio de eucalipto. Com esse 

investimento a Suzano, segundo dados oficiais divulgados na imprensa brasileira, assume a 

posição de terceira maior fabricante de celulose do mundo, com uma capacidade de 3,42 milhões 

de toneladas/ano
17

. Toda a produção é escoada por duas ferrovias administradas pela empresa 

Vale - a Norte-Sul e Carajás até chegar para o Porto de Itaqui, em São Luís. Essa produção é 

exportada para os Estados Unidos e Europa. Com esse planejamento, a empresa vem 

expandindo, sem controle do Estado brasileiro, o plantio homogêneo da espécie alienígena do 

eucalipto na região tocantina maranhense, em detrimento da paisagem original do cerrado e 

floresta equatorial em um constante movimento de apropriação e expropriação dos territórios de 

vida e trabalho das comunidades agroextrativistas locais.  

Instalada em uma vicinal a 2 km da Estrada do Arroz, a fábrica vem causando impactos 

diretos e indiretos nos modos de vida das famílias que residem nos povoados situados ao longo 

da rodovia MA 125, quais sejam: Esperantina 1, Esperantina 2, Nova Bacaba, São José da 

                                                             
17

 Dados oficiais e divulgados na imprensa. Ver SUZANO PAPEL E CELULOSE. Notícias. São Paulo, 21 mar. 2014. Disponível em: 

www.suzano.com.br/portal/suzano-papel-e-celulose/suzano-na-imprensa-detalhes-216.htm. Acesso em: 21 jan. 2015; e AUGUSTO, Zé. Crise? 

Suzano papel inaugura fábrica de R$ bilhões no Maranhão com a presença de Dilma. 22 mar. 2014. Disponível em: 

<http://osamigosdopresidentelula.blogspot.com.br/2014/03/crise-suzano-papel-inaugura-fabrica-de.html>. Acesso em: 28 jan. 2015. Blog: Os 

amigos do presidente lula. 
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Matança, São Francisco do Açaizal, Altamira, Olho D’agua dos Martins, Coquelândia, São Félix 

e Petrolina, além dos acampamentos Viva Deus e Eldorado. 

Os mais afetados são as famílias que não têm terra e que moram às margens da Rodovia, 

entre as cercas de arame que demarcam as propriedades das empresas/fazendas e a estrada. Com 

a venda das fazendas, essas famílias têm limitadas suas vias de acesso aos recursos naturais e as 

possibilidades de trabalho na agricultura e no extrativismo.  

Para a instalação da fábrica de celulose, o governo brasileiro garantiu a infraestrutura, 

financiando a construção da estrada ligando a BR 010 à fábrica de celulose e ampliando a linha 

de ferro também interligada à fábrica. Essas obras de infraestrutura provocou o deslocamento de  

comunidades, em especial o povoado Bacaba, cujos moradores foram remanejados para outra 

área determinada pela empresa Suzano.  

Entre as estratégias adotadas pela Suzano com vistas à instalação do seu parque 

industrial, está a compra terras ao redor das comunidades, o que interfere nas relações de 

trabalho que as famílias mantinham com os proprietários das fazendas; contratação pela empresa 

de profissionais liberais formados na militância junto aos movimentos sociais para realizar 

estudos sociais (ACSELRAD, 2014) e “facilitar” na mediação na relação empresa/comunidade; 

além de dissimular um tipo de negociação com as comunidades deslocadas compulsoriamente, 

sem oferecer opções para os moradores. Daniel Conceição Nascimento – presidente da 

Associação de Moradores e Produtores Rurais de Esperantina São José da Matança e Açaizal 

(AMPEMA) busca compreender a estratégia da empresa.  

 
Como a Suzano é muito esperta, ela joga. Ela nunca diz o que vai fazer. As coisas vão acontecendo. 

Foram na Matança e apontaram dois quilômetros para dentro, lá uma área para lá. E a outra alternativa 
era entre a Matança e Esperantina. Eles foram para a Matança e não gostaram. Eles queriam outra 

área, eles pediram uma área que fica bem em frente a Esperantina, uma área que é só mata. A Suzano 

disse que fez uma proposta para comprar, mas o cara não queria vender, aí ficou esse negócio, aí 

em frente. Eles também se agradaram de lá, disse que a área é boa, queriam ir para lá. A Suzano disse 

que não, o dono também não queria vender a área. Então ficou assim. A Suzano fez um levantamento, 

um estudo social lá na Bacaba, nessas duas áreas, onde eles aceitaram foi entre a Matança e 

Esperantina, agradaram não, foram as alternativas que eles colocaram para eles. (Imperatriz, 2014) 

 

O trecho da narrativa se refere ao processo de “negociação” imposta às 22 famílias da 

comunidade chamada Bacaba dos Cachorros que foram transferidas compulsoriamente  para uma 

área de 500 metros quadrados, situada entre os povoados Matança e Esperantina, em uma vicinal 

a 1 km da Estrada do Arroz. Cada família recebeu uma casa de 60 metros quadrados e tiveram 

seu modo de vida completamente alterado. “Hoje as famílias estão instaladas. Lá não tem como 

eles criarem galinhas, porque o terreno é pequeno. Não tem como eles criarem nada. Eles estão 

como se eles estivessem na cidade, em um lote na cidade. A cidade foi para o campo”, explica o 

presidente da AMPEMA. A empresa disponibilizou uma área de 2 mil metros quadrados para as 

comunidades de Esperantina, Bacaba, Matança e Açaizal trabalharem uma horta e as famílias 

enfrentam dificuldades para organizar sua produção conforme essa lógica de organização 

espacial imposta. 

Além de comprar as terras dos fazendeiros da região, a Suzano negocia com as 

associações das áreas de assentamento
18

, oferecendo área aradada para plantar milho, arroz e 

feijão às famílias de agricultores em troca de áreas não devastadas que a empresa se compromete 

em deixar como reserva. 

Pressionadas, de um lado, pelas negociações propostas pela Suzano, as famílias se vêem 

limitadas no acesso aos recursos naturais necessários à sua existência, já não conseguem praticar 

                                                             
18

 Área de Assentamento ou Projeto de Assentamento é a denominação das áreas incluídas no Plano Nacional de Reforma Agrária do Ministério 
de Desenvolvimento  Agrário.  
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as atividades econômicas como a agricultura, pecuária de pequeno porte  e extrativismo e têm a 

saúde ameaçada com os constantes lançamentos de agrotóxicos por avião e que atingem os 

brejos e igarapés, utilizados para o lazer, banho e alimento. 

Outro reflexo da implantação desse grande empreendimento é a emergência dos 

trabalhadores temporários, ou seja, homens e mulheres que deixam suas casas e famílias para 

trabalhar fora durante um determinado período. Muitos começam nessa situação e, com o tempo, 

por não perceber nenhuma perspectiva de mudanças não retornam às suas casas, levando 

posteriormente suas famílias para morarem com eles nas periferias das cidades.  

A situação da empresa Suzano no oeste do Maranhão revela a presença de grandes 

empreendimentos na Amazônia, resultado da ideia hegemônica de desenvolvimento via uma 

economia “forte”, voltada para o mercado internacional. A monopolização do território é 

fortemente alicerçada no aparato estatal que, por meio de base jurídica, cria dispositivos legais 

para regularizar e beneficiar as práticas das grandes empresas. O governo do Estado do 

Maranhão, nos últimos 50 anos também criou sua base jurídica por meio de dispositivos legais 

que justifica, beneficia e regulariza práticas como as da Suzano Papel e Celulose S. A.  

 

3. Considerações Finais 

    

Ao analisar situações idênticas às apresentadas neste artigo, Acselrad (2014) tem 

observado certas confluências autoritárias entre práticas de controle da crítica do período do 

regime militar com as utilizadas por grandes corporações dos tempos presentes, renomeadas 

como “novas estratégias empresariais”. O autor cita como exemplo o uso da espionagem que na 

vigência da ditadura visava “os agentes da crítica e da oposição, com o intuito de desmantelar a 

rede da resistência” e que na grande corporação dos tempos contemporâneos o alvo é o público 

em geral que “deve ser protegido” dos efeitos da crítica.  

Na região de Tucuruí distinguem-se estratégias de resistência que conectam o conjunto de 

práticas dos diversos agentes sociais e apontam para um acúmulo de capital político desses 

movimentos e agentes, que se empenham em resistir aos deslocamentos forçados, à injusta ou 

inexistente compensação pelas perdas das condições de existência, e garantia da sua reprodução 

física e cultural, mediante um processo político-organizativo renovado. Sob diversas 

perspectivas os conflitos sociais e o aprofundamento de impactos ambientais - a exemplo da 

contaminação do lago pela dosagem de mercúrio, amônia -  tem se intensificado,  sem que   a 

Eletronorte,  revise sua agenda de pendências  e  sua posição face aos dramas sociais  e  aos 

traços de ecocídios que são banalizados pelas empresas e pelas instâncias de controle  e execução 

de política públicas. À burocracia dos órgãos e à ação das empresas corresponde na visão de 

alguns expropriados entrevistados, a morte social dos expropriados como intencionalidade. 

No caso específico de Imperatriz, as estratégias da Suzano levam à mobilização de 

identidades coletivas, exigindo uma reconfiguração na organização política dos movimentos 

sociais que tradicionalmente atuam na região. Nesse sentido, a metodologia utilizada na 

produção de cartografias sociais tem aproximado a produção acadêmica dos saberes tradicionais, 

com vistas à produção de mapas situacionais e fascículos que têm dado visibilidade à existência 

e às lutas dos grupos camponeses e povos e comunidades que resistem na região.  

 

 

 

 



13 

 

Referências Bibliográficas 

A CSELRAD, Henri. Estratégias empresariais e militares de controle de território. 

Confluências autoritárias. In: Le Monde Diplomatique Brasil. 5 mai 

2014. http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1655. Consulta em 30 jan 2015. 

 

ACSELRAD, Henri; COLI, Luis Régis. Disputas Territoriais e disputas cartográficas. In: 

ACSELRAD, Henri (org.). Cartografias Sociais e Territórios. Rio de Janeiro. UFRJ/ Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, 2008. 

 

ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Terras Tradicionalmente Ocupadas: Processos de 

Territorialização e Movimentos Sociais. Revista Brasileira Estudos Urbanos e Regionais, v. 6. 

n.1, p. 9-32, maio 2004 

 

ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de; MARTINS, Cynthia Carvalho; SHIRAISHI NETO, 

Joaquim. Guerra Ecológica nos Babaçuais: o processo de devastação das palmeiras, a elevação 

do preço de commodities e aquecimento do mercado de terras na Amazônia. São Luís: 

MIQCB/BALAIOS TYPOGRAPHIA. São Luís: Balaios Typographia, 2005. 

 

ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Nova cartografia social: territorialidades especificas e 

politização da consciência das fronteiras” in Povos e Comunidades Tradicionais. Catalogo.  

Livros, Fascículo.   Manaus.   PNCSA/UEA. 2013. 

 

ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Terra de quilombo, terras indígenas, “babaçuais 

livres”, “castanhais do povo”, faxinas e fundos de pasto: terras tradicionalmente ocupadas.  

2ª. Ed. Manaus: PGSCA-UFAM, 2008. 

 

ANDERSON, Benedict.  Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión 

del nacionalismo. Mexico. FCE. 1993 (trad. de Eduardo L. Suárez). 

 

BLACK, Jeremy. Mapas e História. Construindo imagens do passado. Barueri. EDUSC. 2005 

(tradução Cleide Rapucci). 

 

BOURDIEU, Pierre. Coisas Ditas. Trad. Cássia R. da Silveira e Denise Moreno Pegorim. São 

Paulo: Brasiliense, 1987. 

 

BOURDIEU, Pierre.  O Poder Simbólico.  Lisboa, Difel, 1989. 

 

BROTTON, Jerry. Uma história do mundo em doze mapas. Tradução Pedro Maia. 1.ed. Rio 

de Janeiro: Zahar, 2014. 

 

ELETRONORTE se recusa a cumprir sentença em favor de índios atingidos pela usina 

de Tucuruí.  O processo pode ser consultado pelo link: http://ven.to/fY2.  Acesso em 18 de 

janeiro de 2015. 

 

 

FOUCAULT, Michel.  Segurança, território, população.  São Paulo, Martins Fontes, 1998.  

(Trad. Eduardo Brandão). 

 



14 

 

FRANKLIN, Adalberto. Apontamentos e fontes para a história econômica de Imperatriz. 

Imperatriz, MA: Ética, 2008 

 

HARLEY, Brian. Mapas, saber e poder. Confins [Online], 5, 2009, posto online em 24 de Abril 

de 2009. Disponível em: http://confins.revues.org/5724?lang=pt#text. Acessado em: 10 de 

novembro de 2014. 

 

IBGE. Censo Demográfico.  2010.  Brasília, Fundação IBGE. 2011. 

 

MASSEY, Doree. Pelo Espaço: Uma Nova Política de Espacialidade. Trad. Hilda Pareto 

Maciel, Rogégio Haesbaert. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2009. 

 

NOVAES, Jurandir. S.  Efeitos Sociais da Usina Hidrelétrica de Tucuruí – UHE Tucurui: o 

caso das famílias que moram e trabalham na denominada “Região das Ilhas” do Reservatório da 

Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Relatório de Pesquisa. Belém, nov. 1993. [mimeo] 

 

PROJETO NOVA CARTOGRAFIA SOCIAL. Caderno Nova Cartografia, 4. Devastação e lutas 

sociais na Amazônia Maranhense. UEA/UEMA, 2014.  Projeto Mapeamento Social como 

instrumento de gestão territorial contra o desmatamento e a devastação: processos de capacitação 

de povos e comunidades tradicionais. 

 

PROJETO NOVA CARTOGRAFIA SOCIAL. Caderno Nova Cartografia, 10. Atingidos pela 

hidrelétrica de Tucuruí.  UEA/UFPA. 2014.  Projeto Mapeamento Social como instrumento de 

gestão territorial contra o desmatamento e a devastação: processos de capacitação de povos e 

comunidades tradicionais. 

 

PROPOSTA DE PESQUISA NACIONAL DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS.  

Relatório para apreciação da: Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável de 

Povos e Comunidades Tradicionais e dos Movimentos Sociais a ela relacionados;...  

Elaboração: Antonio João Castrilon Fernández, Erika Matsuno Nakazono, Franklin Plessmann 

de Carvalho, José Carlos Vandresen Orientação: Alfredo Wagner Berno de Almeida. Manaus.  

155 páginas. 2009. 

 

SUZANO PAPEL E CELULOSE. Notícias. São Paulo, 21 mar. 2014. Disponível 

em: www.suzano.com.br/portal/suzano-papel-e-celulose/suzano-na-imprensa-detalhes-

216.htm. Acesso em: 21 jan. 2015. 

 

VELHO, Otávio. Capitalismo autoritário e campesinato. São Paulo: Difel, 1976. 

 

 

 

 

 


