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Antropólogo do Museu Goeldi diz que a Transamazônica 

partiu de pressupostos equivocados, mas permitiu  

a formação de comunidades de pequenos agricultores

Carlos Fioravanti

E
m um artigo publicado em 1966 no Jornal do Brasil, o engenheiro civil 
Eliseu Resende (1929-2011), então diretor do Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem (DNER), expôs as linhas gerais do plano da BR-
230, a rodovia Transamazônica, que começou a ser construída em 1970. 

No ano seguinte, o recém-criado Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra) estabeleceu os primeiros lotes para pequenos agricultores entre 
as cidades paraenses de Altamira e Itaituba e em agosto de 1972 o presidente 
Emílio Garrastazu Médici (1969-1974) inaugurou o primeiro trecho, de 1.253 
quilômetros (km), ligando Estreito, no Maranhão, a Itaituba, no Pará. A rodovia 
havia sido planejada com 5.662 km, mas ficou com 4.260 km, unindo Cabedelo, 
na Paraíba, a Lábrea, no Amazonas.

O historiador e antropólogo Roberto Araújo Oliveira Santos Junior, do Museu 
Paraense Emílio Goeldi, diz que a Transamazônica não uniu o Norte e o Nordeste 
a outras regiões do país, como desejava o governo. Mas permitiu a formação de 
culturas agrícolas ambientalmente sustentáveis, como a do cacau, com um desma-
tamento menor do que o observado no sudeste do Pará, onde predominam grandes 
fazendas de pecuária. Ele chegou à região em 1986, vindo de Paris, para estudar as 
formas de organização social das comunidades agrícolas, e voltou muitas vezes. 

De 2009 a 2014, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), ele coor-
denou projetos do Programa Geoma (Geoprocessamento e Modelagem Ambien-
tal da Amazônia), que associou a perda de vegetação nativa aos mecanismos de 
grilagem de terras – era uma conclusão nova, que ressaltava um processo econô-
mico recorrente, a posse ilegal de terras, e não apenas atores isolados. Nascido 
em Belém, capital do Pará, 61 anos, divorciado, com três filhos (dois na França e 
um no Uruguai) e uma neta, Santos Junior falou de seus estudos sobre a região 
e como vê os 50 anos da Transamazônica nesta entrevista concedida por vídeo.
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ciais. Muitos se tornaram professores ou 
técnicos que ajudaram a implantar boas 
experiências com a agricultura perene, 
como o cacau, uma cultura que precisa 
de ao menos uma parte da mata primária 
para assegurar sombra aos cacaueiros. 
Os pequenos agricultores dessa região 
produzem cacau de alta qualidade usa-
do para fabricar chocolates em Belém 
ou na Bélgica. As experiências agroflo-
restais poderiam avançar ainda mais se 
recebessem apoio de uma política de 
desenvolvimento sustentável. 

Pelo que você conta, parece que está 
tudo bem na região...
Claro que não. Ainda há muita grila-
gem. No início dos anos 1990, com mi-
nha equipe fiz um mapa dos focos de 
conflitos de terra, e havia conflitos em 
todos os municípios da Transamazônica. 
Depois publiquei uma análise de alguns 
casos com o geógrafo francês Philippe 
Léna no livro Desenvolvimento susten-
tável e sociedades na Amazônia [Museu 
Goeldi, 2010]. Existem também áreas 

de retirada ilegal de madeira, extrema-
mente perigosas e violentas. O desma-
tamento sempre acompanha a abertura 
de estradas, como o [engenheiro compu-
tacional] Diógenes Alves, do Inpe, mos-
trou em vários trabalhos. Mas na zona 
de pequenos agricultores familiares en-
tre Altamira e Itaituba o desmatamento 
foi muito menor do que nas fazendas de 
gado do sudeste do Pará ou nas bordas 
da Amazônia. Mesmo em outro trecho 
da Transamazônica, entre Altamira e 
Marabá, há desmatamento, exploração 
ilegal de ouro, contrabando de carvão e 
muita violência. 

Por que no trecho entre Altamira e Itai-
tuba foi diferente?
Por ser uma área em que o governo fe-
deral instalou pequenos proprietários 
e não grandes fazendas. Nesse trecho 
existiam e ainda existem pequenos agri-
cultores, em consequência do Programa 
de Integração Nacional, que o [sociólo-
go] Octavio Ianni [1926-2004] analisou 
no livro Colonização e contra-reforma IR
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Santos, em frente 
a uma sumaúma 
do Museu Goeldi 

Como avalia as transformações e os 
impactos da Transamazônica? O que 
deu certo e o que fracassou? 
A Transamazônica não integrou o Nor-
deste e o Norte a outras regiões do país 
nem foi até o Acre, como era o plano 
inicial. A Amazônia também não virou 
o celeiro do mundo, como os militares 
pretendiam. Eles desconheciam comple-
tamente as características da produção 
agrícola na região. Mas se tornou um 
dos eixos principais de integração regio-
nal, completado pela BR-316 [de Belém 
a Maceió]. A Transamazônica também 
permitiu a criação de comunidades bem 
organizadas de pequenos agricultores, 
principalmente no trecho de quase 500 
km entre Altamira e Itaituba. 

Como isso ocorreu?
Muito por conta da vivacidade das pes-
soas que se instalaram lá e se dedicaram 
a construir um espaço de vida. Naquele 
trecho nasceram os filhos de produtores 
familiares, que estudaram nas escolas 
rurais, criadas pelos movimentos so-
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A dependência 
social [dos 
colonos] perpetua 
o uso da imagem 
do pai-patrão 
como forma  
de dominação 
política

agrária na Amazônia [Petrópolis, 1979]. 
Com a Lei nº 1.106, de 1970, que criava 
o programa, e a abertura da Transama-
zônica, em 1971, o governo fazia uma 
contrarreforma agrária. Nessa época, a 
questão fundiária era, como é ainda ho-
je, um dos grandes problemas do Brasil. 
No Sul, o problema era o minifúndio: os 
colonos descendentes de alemães ou ita-
lianos tinham de dividir as terras com os 
filhos, cada um ficava com partes cada 
vez menores e não era mais viável tra-
balhar dessa maneira. No Nordeste, era 
o latifúndio. Desde os anos 1950 havia 
um movimento migratório das pessoas 
do Nordeste que queriam escapar do lati-
fúndio e encontrar terras para trabalhar, 
pouco a pouco atravessando os grandes 
tributários do rio Amazonas. O [antro-
pólogo] Otávio Velho fala disso no livro 
Capitalismo autoritário e campesinato. 
Muitos desses migrantes trabalharam na 
construção da Belém-Brasília e depois 
tentaram se estabelecer ao longo dessa 
estrada. Na época, o pequeno proprie-
tário era chamado de posseiro. Era um 
camponês sem terra que ocupava uma 
área para trabalhar e logo era confron-
tado com a apropriação e a privatiza-
ção das terras por pessoas que tinham 
o dinheiro dos incentivos fiscais para 
criar gado. 

Era uma situação que potencializava 
os conflitos.
Foi a causa de muitos conflitos de ter-
ritorialização a partir do final dos anos 
1960. Os conflitos e a posição da Igreja 
Católica, que havia lançado a campanha 
“Terra para quem nela trabalha”, se radi-
calizaram. Para resolver esse problema 
sem tocar na estrutura agrária, o governo 
criou o programa de integração nacional, 
começando pelo Projeto Integrado de 
Colonização, o PIC, que adotou um mo-
delo fundiário diferente daquele do su-
deste do Pará, com as grandes fazendas. 
Na área do PIC-Altamira foram criados 
lotes da colonização de 1972 até 1987. O 
governo havia decretado que uma faixa 
de terra de 100 km de cada lado das ro-
dovias federais planejadas ou construí-
das passaria ao domínio do poder federal 
para ser distribuída em programas de 
colonização. O Incra havia sido criado 
em 1970 exatamente para implantar o 
primeiro plano nacional da reforma agrá-
ria, definido pelo Decreto nº 59.456, de 
1966, mas isso nunca ocorreu. 

Como avalia o papel do Incra?
O instituto tinha ficado encarregado de 
instalar 100 mil famílias em uma pri-
meira fase do projeto de colonização 
da região de Altamira. Havia cotas: 75% 
dos colonos deveriam ser nordestinos e 
25% dos estados do Sul. Havia também 
um plano de criação e diversificação de 
núcleos urbanos: a cada 5 km haveria es-
tradas vicinais, cortando a estrada prin-
cipal, a cada 15 km haveria uma agrovila, 
com pequenos serviços e feiras para os 
produtores venderem seus produtos; a 
cada 50 km uma agrópolis, com um cen-
tro médico e escolas de segundo grau 
[ensino médio]; e a cada 100 km uma ci-
dade com hospitais e estruturas urbanas 
mais desenvolvidas. Essa hierarquia de 
centros urbanos deveria possibilitar a 
vida social, mas não funcionou, porque 
os colonos evitavam circular, para não 
deixar suas propriedades.

O que aconteceu com as 100 mil famílias?
Foram para a região bem menos de 100 
mil famílias, que receberam lotes de 100 
hectares, a maioria, até 500 hectares, o 
que é pouco considerando o tamanho das 
grandes propriedades rurais na região. 
A implementação dos lotes consistia na 
entrega de uma casa, cestas básicas e 
sementes de arroz. Mas as dificuldades 
eram muitas, as sementes não eram ade-

quadas ao clima da região, as estradas 
eram ruins... A Comissão Pastoral da Ter-
ra constatou que, nos trechos entre Alta-
mira e Itaituba e entre Marabá e Altami-
ra, 48% dos primeiros 1.187 lotes haviam 
sido abandonados por seus ocupantes no 
início dos anos 1980. No PIC-Altamira, o 
Incra registrou uma deserção de 12,69% 
em 1971 para 32,97% em 1977. Mais tar-
de, de 1988 a 1995 foram criados novos 
projetos de assentamentos, com base em 
lotes individuais de 100 hectares distri-
buídos para as famílias. Nos anos 1990 
começaram a aparecer outros tipos de 
unidade fundiária, como as de conser-
vação de uso direto, que são habitadas. 
A partir de 2006 foram criados os Pro-
jetos de Desenvolvimento Sustentável, 
ou PDS, inspirados nas Resex, as reser-
vas extrativistas do Acre. Agora não se 
atribuem mais lotes de 100 hectares a 
famílias individuais e sim uma área to-
tal para uma associação de moradores, 
cada família com um terreno lá dentro. 
Os PDS são concedidos por meio da Con-
cessão de Direito Real de Uso, a CDRU, 
para evitar a concentração fundiária que 
nascia com os lotes individuais. 

Quando você esteve na Transamazônica 
pela primeira vez?
Em 1986. Vivia em Paris desde 1981, fazia 
o mestrado em antropologia na Univer-
sidade de Paris X e tinha feito um traba-
lho bibliográfico sobre as comunidades 
eclesiais de base para a revista Braise, 
como parte de um dossiê temático sobre 
religiões no Brasil. Um de meus orienta-
dores, Patrick Menget [1942-2019], leu o 
trabalho, gostou e disse: “Precisamos de 
alguém que estude as comunidades de 
base na Transamazônica”. Essas comu-
nidades, apoiadas pela Igreja Católica 
desde a criação da CNBB [Confederação 
Nacional dos Bispos do Brasil] nos anos 
1950, eram muito fortes. Os grupos se 
reuniam depois da missa e nas escolas 
para discutir problemas como a falta de 
saúde, de pontes e de estradas boas. A 
Transamazônica já tinha 16 anos, mas 
na estrada principal as condições ainda 
eram ruins e, nos travessões, que a corta-
vam perpendicularmente, ainda piores. 
Carros, ônibus e caminhões atolavam 
na lama quando chovia muito. Os mo-
toristas e passageiros tinham de cavar 
buracos para tirar os ônibus e atolavam 
também, a perna afundava, perdia a bota 
dentro do buraco...
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Como foi chegar lá, depois de anos vi-
vendo em Paris?
Sou de Belém, mas nunca tinha visita-
do o oeste do Pará. Uma vez me perdi 
na floresta, passei o dia inteiro rodando 
até encontrar o caminho. Despenquei 
de uma ribanceira, um facão que estava 
na cintura entrou no meu pé. Depois o 
dono da casa em que eu estava hospeda-
do me gozou: “Você é um ignorante, não 
sabe andar no mato”. Quando fui tomar 
banho no igarapé lá perto é que tirei a 
bota e vi que o pé estava cheio de san-
gue. Passei óleo de copaíba que eu tinha 
levado e cicatrizou. Fui para Altamira, 
uma cidade antiga, da época da borracha, 
diferentemente das cidades que surgiram 
com a abertura desse trecho da Transa-
mazônica. Eu ia para a sede do Incra em 
Brasil Novo, a 40 km de Altamira. Che-
gando lá, expliquei que queria ir o mais 
longe possível para trabalhar com quem 
tivesse chegado havia pouco tempo, de 
modo a ver como organizavam a vida 
social, como se apropriavam do espaço 
e formavam as comunidades eclesiais de 
base. Um dos funcionários do Incra me 
respondeu assim: “Mas o que você vai 
fazer lá? Vai ver esses bichos do mato 
lá dentro?”. Ele estava falando dos ri-
beirinhos e dos colonos. “Esses caras são 
preguiçosos! Pescam só uns peixinhos 
de vez em quando, não têm capacidade 
de produzir”, ele dizia. Depois vi que es-
sa não era só a opinião de funcionários 
preconceituosos. Em janeiro de 1977, a 
Sudam organizou em Belém o primei-
ro seminário de desenvolvimento rural 

integrado para avaliar a experiência da 
Transamazônica e se concluiu que era 
necessário, eu cito agora, lendo as atas 
do encontro, “transferir para a região 
homens do Sul do país”, onde houvera 
maior afluxo de migrantes europeus, 
“que insuflassem na colônia uma alma 
singular”. Essa “alma singular” era o es-
pírito empreendedor, que fazia falta. É a 
chamada ideologia de fronteira, que ana-
liso com a ecóloga Ima Vieira, também 
do Museu Goeldi, em um capítulo de um 
livro organizado pelo geógrafo Wagner 
Ribeiro e pelo economista Pedro Jacobi, 
a ser publicado em breve. Até hoje refli-
to sobre as consequências dessa visão. É 
como se, em um determinado momen-
to, a gente dissesse que o importante é 
a capacidade de produzir mercadorias 
em grande escala e, portanto, quem não 
tem essa capacidade deve liberar espaço 
para quem a tem. Atualmente, o Projeto 
de Lei nº 490, em debate na Câmara dos 
Deputados, permite, em caso de inte-
resse do Estado, diminuir unidades de 
conservação e terras indígenas, ribei-
rinhas e quilombolas, tendo em vista o 
aproveitamento econômico dessas áreas. 
A ideologia da fronteira continua forte, 
sobretudo nos últimos anos.
 
Pelo que você viu em campo, a ideia 
sobre os chamados “bichos do mato” 
fazia sentido?
Não tinha o menor sentido. O antropó-
logo Emílio Moran [da Universidade Es-
tadual de Michigan, nos Estados Uni-
dos] foi um dos primeiros pesquisado-

res a trabalhar com a Transamazônica e 
examinou muito bem essa situação [ver 
Pesquisa FAPESP nos 125 e 249]. Ele e 
Millicent Fleming-Moran, médica es-
pecializada em saúde pública e prima 
dele, escreveram o artigo “O surgimen-
to de classes sociais numa comunidade 
planejada para ser igualitária”, publica-
do em 1978 pelo Museu Goeldi, que foi 
uma das primeiras coisas que li sobre o 
povoamento da Transamazônica. Eles 
mostram que os nordestinos tinham a 
mesma capacidade que os colonos de 
outras regiões ou talvez mais ainda, por-
que usavam um círculo de parentes e 
às vezes tinham mais conhecimento do 
meio, o que lhes permitia encontrar boas 
terras para plantar. 

Seus pressupostos teóricos funcionaram 
no trabalho de campo? 
Menget, que se tornou um grande amigo, 
sempre me dizia: “O trabalho de campo 
é decisivo. Você vai usar a teoria para 
explicar o que encontrar e não enfiar o 
que vê dentro da teoria”. Não obstante, 
cheguei com muito estruturalismo na 
cabeça. Acabei me servindo muito da 
teoria do carisma de Max Weber [1864-
1920] e das representações sociais no 
imaginário das pessoas, como propos-
to por Jacques Lacan [1901-1981]. Em 
1996, com colegas franceses, organizei 
um número especial da revista Lusotopie 
sobre o paternalismo no Brasil. Mostrei 
que na Transamazônica e no Acre, onde 
também fiz trabalhos de campo, as re-
lações de patronagem eram fortemente 
marcadas pelo uso de um significante pa-
ternal, quer dizer, o patrão se apresenta 
como um pai para seus dependentes. O 
papel do bom patrão ainda hoje é forte 
e ambíguo, mesmo dentro das unida-
des de conservação e dos PDS, criados 
justamente para evitar a dominação do 
mercado. Mas, como os sistemas de pro-
dução agroflorestais são pouco valori-
zados, as madeireiras avançam. Quan-
do uma empresa abre uma estrada para 
exploração ilegal de madeira, o colono 
se beneficia, porque ganha emprego ou 
pode pedir uma condução para levar um 
parente doente para o hospital da cidade. 
Essa dependência social perpetua o uso 
da imagem do pai-patrão, entre outras 
analogias domésticas, como forma de 
dominação política. n

Santos Junior (à dir., de boné e camiseta branca) em reunião do programa Geoma  
na região de Santarém em 2007
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