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RESUMO

A temática dessa pesquisa se centra no estudo de grupos subalternos no meio rural
brasileiro, suas potencialidades e desafios para disputar hegemonia frente ao avanço do
agronegócio. Ao mesmo tempo que existe uma expansão do agronegócio e projetos
desenvolvimentistas associados à lógica exploratória do capitalismo, existe um aumento
e fortalecimento de práticas agroecológicas que dialogam com a multiculturalidade
existente. As crises ambientais e climáticas, junto à preocupação global pela segurança
alimentar e a crescente demanda social por uma alimentação saudável, criam condições
novas para a valorização e empoderamento de grupos subalternos atrelados
historicamente ao “atraso”. Para a abordagem dos grupos pesquisados, o estudo usa como
pano de fundo a contraposição de dois modelos: agronegócio e a agroecologia e suas
“concepções de mundo”. A pesquisa se vale, como marco referencial, do Materialismo
Histórico Dialético, Filosofia da Práxis, e categorias gramscianas. Gramsci afirma que,
para superar a subalternidade e adquirir condições de disputar hegemonia, é essencial a
organização política, a elaboração de um projeto nacional-popular e a “fundação de um
novo Estado” e, para isso, a conquista de uma autonomia que se renove e seja duradoura.
A pesquisa trabalha com três tipos de atores sociais, que se articulam na região do
Araguaia no Mato Grosso: camponeses assentados do Pa Dom Pedro; indígenas Xavante
da terra indígena (TI) de Marãiwatsédé e organizações não governamentais que compõem
a Articulação Xingu Araguaia (AXA). Realizamos dezessete entrevistas semiestruturadas, observações de campo, participamos de encontros no assentamento, na TI e
sede das entidades, junto com o estudo de diversos documentos (impressos, digitais e
audiovisuais). Entre os resultados obtidos destacamos como potencialidade a existência
de um “espírito de cisão”, que, ainda que diferenciado entre os grupos (“liberdade”
camponesa e “autonomia” indígena), converge na necessidade de controlar os próprios
meios de produção e os próprios tempos facilitando sua adesão ao modelo agroecológico,
que se apresenta como alternativa real. Também, o papel das organizações da AXA é
relevante no campo da organização, conexão e formação político-pedagógica dos grupos.
Entretanto, existem importantes desafios na superação de corporativismos, na
participação política e na articulação orgânica dos grupos com o movimento
agroecológico nacional.
Palavras-chave: Subalternos. Resistências. Hegemonia. Agronegócio. Agroecologia.

ABSTRACT
The theme of this research focuses on the study of subordinate groups in the Brazilian
rural environment, their potential and challenges to dispute hegemony in the face of the
advance of agribusiness. At the same time that there is an expansion of agribusiness and
developmental projects associated with the exploratory logic of capitalism, there is an
increase and strengthening of agroecological practices that dialogue with the existing
multiculturalism. The environmental and climate crisis together with the global concern
for food security and the growing social demand for healthy food create new conditions
for the valorization and empowerment of subordinate groups historically linked to
“backwardness”. The study uses the counterpoint of two models as a backdrop for the
study of groups: agribusiness and agroecology and their “worldviews”. The research uses,
as a reference point, the Dialectical Historical Materialism, Philosophy of Praxis, and
Gramscian categories. Gramsci affirms that, in order to overcome subordination and
acquire conditions to dispute hegemony, the conquest of the State is essential and, for
that, the conquest of a renewed and lasting autonomy. The research works with three
types of social actors that articulate in the region of Araguaia in Mato Grosso; settlers
from Pa Dom Pedro, Xavante Indians from the Marãiwatsédé indigenous land (TI) and
non-governmental organizations that make up the Xingu Araguaia Articulation (AXA).
We conducted sixteen semi-structured interviews, field observations, participated in
meetings at the settlement, at the TI and the headquarters of the entities, together with the
study of several documents (printed and digital). Among the results obtained, we
highlight the potentiality of the existence of a “split spirit”, which, although differentiated
between groups (peasant “freedom” and indigenous “autonomy”), converges on the need
to control the means of production themselves and their time facilitating their adherence
to the agroecological model, which presents itself as a real alternative. Also, the role of
AXA organizations is relevant in the field of organization, connection and politicalpedagogical training of groups. However, there are important challenges in overcoming
corporatism, in political participation and in the organic articulation of groups with the
national agroecological movement.
Keywords: Subalterns. Resistances. Hegemony. Agribusiness. Agroecology.

RESUMEN
El tema de esta investigación está centrado en el estudio de grupos subalternos del medio
rural brasileño, sus potencialidades y desafíos para disputar hegemonía frente a la
expansión del agro-negocio. Al mismo tiempo que existe un ensanchamiento del agronegocio y de proyectos desarrollistas asociados a la lógica exploratoria del capitalismo,
existe un aumento y fortalecimiento de prácticas agroecológicas que dialogan con la
multiculturalidad existente. Las crisis ambientales y climáticas, junto con la preocupación
por la seguridad alimentaria y la creciente demanda social por una alimentación saludable,
crean condiciones nuevas para la valoración y empoderamiento de grupos subalternos
vinculados históricamente con el “atraso”. Para abordar el análisis de los grupos el
estudio utiliza como telón la contraposición de dos modelos: el agro-negocio y la
agroecología y sus “concepciones de mundo”. La investigación tiene como marco de
referencia el Materialismo Histórico Dialéctico, la Filosofía de la Praxis, y categorías
gramscianas. Gramsci afirma que para superar la subalternidad y adquirir condiciones de
disputar hegemonía es esencial conquistar la organización política, la elaboración de un
proyecto nacional-popular y la “fundación de un nuevo Estado” y para eso, obtener la
conquista de una autonomía que se renueve y sea duradera. La investigación trabaja con
tres tipos de actores sociales que se articulan en la región Araguaia en Mato Grosso:
campesinos del Pa Don Pedro; indígenas Xavante de la tierra indígenas (TI)
Marãiwatsédé y organizaciones no gubernamentales que componen la Articulación Xingu
Araguaia (AXA). Realizamos diecisiete entrevistas semi-estructuradas, observaciones de
campo, participamos de encuentros en el Pa Don Pedro, en la TI y en las oficinas de las
entidades, además analizamos diversos documentos (impresos, digitales y audiovisuales).
Entre los resultados obtenidos destacamos como potencialidad la existencia de un
“espíritu de cisión”, que aunque sea diferenciado entre los grupos (“libertad” campesina
y “autonomía” indígena) desemboca en la misma necesidad de controlar los propios
medios de producción y los propios tiempos, facilitando la adhesión al modelo
agroecológico que se presenta como alternativa real. También, el papel de las
organizaciones de la AXA es relevante dentro del campo de la organización, conexión y
formación político-pedagógica de los grupos. Pero existen importantes desafíos para la
superación del corporativismo, para la participación política y la articulación orgánica de
los grupos con el movimiento agroecológico nacional.
Palabras-clave: Subalternos. Resistencias. Hegemonía. Agro-negocio. Agroecología.
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1 INTRODUÇÃO

O presente estudo examinou as condições de subalternidade e sua superação no
meio rural brasileiro.
A questão agrária no século XXI, como afirma Sauer (2013, p. 168) “[...] não fica
restrita às disputas políticas, como parte de um problema social (pobreza rural) não
resolvido, mas há um crescente interesse mundial por commodities agrícolas e não
agrícolas, consequentemente por terras [...]”, abrindo caminho para novas demandas em
torno do negócio da terra que não ficam restritos a monopólios, mas também à
especulação fundiária.
A exploração irracional dos recursos naturais, os “novos” conflitos fundiários e a
grave crise ambiental e climática desenham um campo de disputas onde o que está em
jogo é o próprio modelo de sociedade.
No âmbito do uso da terra, por um lado, vemos a expansão do agronegócio e
projetos desenvolvimentistas com inúmeras obras de infraestrutura na Amazônia Legal1,
associados à lógica exploratória do capitalismo. Por outro lado, surge com mais força
uma demanda social pela garantia de preservação ambiental, de produção de alimentos
saudáveis e de respeito à diversidade ambiental e cultural do país, tornando-se um entrave
para as dinâmicas exploratórias do modelo neoliberal. Os protagonistas de frente dessas
resistências são os povos indígenas, o campesinato, as comunidades tradicionais e as
organizações não governamentais ambientalistas e movimentos sociais.
Os dramas derivados dos impactos da mudança climática se inserem cada vez mais
no cotidiano das pessoas e são pontos centrais de discussões, acordos, monitoramentos e
denúncias altamente publicizados que, em parte, vão contrabalançando as ideias
“benéficas” difundidas pelo setor ruralista, não obstante ser campeão no uso de agrotóxico
e desmatamento2.

1 O conceito de Amazônia Legal foi instituído pelo governo brasileiro como forma de planejar e
promover o desenvolvimento social e econômico dos estados da região amazônica, que historicamente
compartilham os mesmos desafios econômicos, políticos e sociais. A Amazônia Legal é uma área de
5.217.423 km², que corresponde a 61% do território brasileiro. Além de abrigar todo o bioma Amazônia
brasileiro, ainda contém 20% do bioma Cerrado e parte do Pantanal mato-grossesense. Ela engloba a
totalidade dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e
parte do Estado do Maranhão. Disponível em: https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28783-o-quee-a-amazonia-legal/. Acesso em: 19 set. de 2018.
2 Além de estudos publicados pela FAO sobre o estado das florestas do mundo, disponível em:
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/pt/c/425810/, sugerimos consultar
sobre causas do
desmatamento na Amazônia estudo de Rivero et al. (2009): Pecuária e desmatamento: uma análise das
principais
causas
diretas
do
desmatamento
na
Amazônia.
Disponível
em:
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-63512009000100003&script=sci_arttext; sobre uso de
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Os ruralistas conseguiram uma ampla representação no Congresso Nacional3 e,
como forma de angariar o consenso das massas utilizam, entre outras estratégias, a grande
mídia para campanhas publicitárias 4 , com o objetivo de fortalecer uma identificação
positiva do agronegócio, conquistar a adesão da sociedade brasileira e apresentar-se como
“unidade nacional” desde o universo rural. Essa estratégia homogeneizante nega a
realidade cheia de lutas, contradições e diversidades evidenciando a necessidade que a
burguesia agrária brasileira tem de consolidar uma “hegemonia” que não está totalmente
dada. Nas últimas décadas, o movimento indígena, camponês e ecológico, por exemplo,
ampliaram suas articulações como forma de resistência e defesa de modelos produtivos e
diversidade cultural, que têm se oposto à lógica “monocultural” do agronegócio5.
O crescimento do agronegócio “é acompanhado por um forte processo de
concentração (do crédito, da terra, do espaço, etc.) além de uma brutal ocupação de áreas
de preservação e/ou de comunidades nativas (pequenos produtores, indígenas,
extrativistas, etc.)” (HEREDIA, 2013, p. 109). Estas populações vêm sofrendo de forma
crescente a expansão da “fronteira” agrícola que cobrou um vigor renovado a partir da
década de 1990. Entretanto, os projetos de assentamentos, que também tomaram impulso
na mesma década, segundo Heredia (2013), em muitos casos dinamizam as economias
municipais onde se inserem, aumentam a diversificação de alimentos, reativam as feiras
tradicionais como forma de comercialização. Junto com isso, surgiram diversas
cooperativas, pequenas agroindústrias, etc. que, com o suporte de movimentos como o
MST ou MPA e outras redes agroecológicas, buscam “transformar a comercialização num
momento de afirmação social e política de identidades de assentados” (HEREDIA, 2013,
p. 113). Estas iniciativas trazem com elas

agrotóxicos consultar estudo de Larissa Mies Bombardi (2011): Intoxicação e morte por agrotóxicos no
brasil:
a
nova
versão
do
capitalismo
oligopolizado.
Disponível
em:
http://www2.fct.unesp.br/grupos/nera/artigodomes/9artigodomes_2011.pdf. Acesso em: 2 maio de 2020.
3 Disponível em: https://deolhonosruralistas.com.br/2019/03/22/nova-frente-parlamentar-daagropecuaria-reune-257-deputados-e-senadores-com-25-psl-de-bolsonaro-so-fica-atras-de-pp-e-psd/.
Acesso em: 2 maio de 2020.
4 A mais recente campanha, realizada pela Rede Globo: “O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo”,
chega a falar de um “novo cidadão brasileiro”, o “agro-cidadão”. Disponível em:
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/agro-a-industria-riqueza-do-brasil/playlist/videos-agro-aindustria-riqueza-do-brasil.ghtml. Acesso em: 13 abr. de 2019.
5 Examinamos com mais detalhe estas articulações no capitulo III dedicado a agroecologia, mas
recomendamos ver nota pública de maio 2020, iniciativa da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil
(APIB) e parceiros dos vários seguimentos onde mostram seu posicionamento frente ao desmonte da
FUNAI e avanço dos interesses capitalistas sobre os territórios promovida pelo governo Bolsonaro.
Disponível em: http://apib.info/2020/05/06/nota-publica-contra-as-falaciosas-acusacoes-da-funai/. Acesso
em:14 jun. de 2020.
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processos pedagógicos que acendem o senso crítico dos coletivos que lutam por
permanecer na terra com suas formas de vida diferenciadas e apostando na agroecologia.
Além de ter incorporado a dimensão ambiental, também incorporam a dimensão de
gênero e desconstrução do patriarcado que alimenta desde o berço a naturalização de
“superior e inferior”, de “dominante e dominado”.
Partindo dessa contraposição de modelos (agronegócio e agroecologia) e forças
no meio rural, e reconhecendo a sociedade em permanente tensão e disputa onde os
dominantes tomam o poder e o mantém pela coerção; assim como, e principalmente, pela
“obtenção da dominação cultural, isto é, sua capacidade de difundir por toda a sociedade
suas filosofias, valores, gostos” (BUTTIGIEG, 2003, p. 45), nossa pesquisa se situou no
campo da disputa por hegemonia, onde a educação tem um papel central como
instrumento para a emancipação humana. Nesse sentido, para Saviani (2012) a educação
deve conter a crítica à concepção dominante e a elevação do senso comum para superar
a condição subalterna.
Gramsci afirma que, para superar a subalternidade e adquirir condições de disputar
hegemonia, é essencial a conquista do Estado e, para isso, a conquista de uma autonomia
que se renove e seja duradoura. Torna-se necessária, portanto, a consciência dos grupos
sobre o próprio valor, que surge da reflexão sobre as condições históricas e sobre o modo
de transformá-las. A autonomia a ser conquistada encontra-se associada ao
desenvolvimento da consciência crítica e autoconsciência, questões que não se adquirem
por meio de processos de teorização idealista, descolados da realidade concreta; pelo
contrário, são resultado da práxis e se produzem através das lutas e resistências. Para isso,
“a consciência de fazer parte de uma determinada força hegemónica (ou seja, a
consciência política) é a primeira fase de uma posterior e progressiva autoconsciência, na
qual se unificam finalmente teoria e pratica” 6 (SACRISTÁN, 1978, p. 373). Gramsci
entende que para desenvolver este tipo de processo político-pedagógico são necessários
os intelectuais orgânicos, cuja principal função é “diretiva e organizativa, isto é,
educativa, isto é, intelectual” (GRAMSCI, 2010, p. 25).
Nosso estudo dialogou com três tipos de atores sociais que se articulam no meio
rural. Camponeses, indígenas e organizações não governamentais. Este último ator social
tomou força a partir da década de 1990 aumentando seu protagonismo, participação e
penetrando nas dinâmicas governamentais do país, com importante influência nas
políticas públicas. Adota, por vezes, um posicionamento de mediação entre comunidades

6 Tradução nossa.
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e Estado, e possui uma capacidade transescalar (SANTOS, 2007), organizando-se em
redes que conectam os grupos locais, nacional e globalmente. Ademais, o avanço da
tecnologia digital e o maior acesso a ela por parte dos grupos sociais que sofriam de um
forte “isolamento” nas “periferias” (urbanas e rurais) tem contribuído para o
fortalecimento das articulações e sua capacidade de mobilização na defesa de direitos,
através de “[...] multiformes práticas sociopolíticas das redes transidentitárias”

7

(WARREN, 2013, p. 85), gerando novos processos de formação política.
Nosso estudo reconhece que a questão ambiental, a revolução tecnológica no
campo da comunicação e o fortalecimento das organizações não governamentais geraram
novas potencialidades e condições para disputar o modelo rural, mas colocando
importantes desafios no que se refere à superação do grau de consciência “econômicocorporativo”. No Caderno do Cárcere 13 Gramsci vai distinguir diversos momentos na
“relação de força”. Quando se refere “à relação das forças políticas, ou seja, a avaliação
do grau de homogeneidade, de autoconsciência e de organização alcançado pelos vários
grupos sociais” (GRAMSCI, 2011a, p. 41) diferencia diversos graus de consciência
política.

O primeiro e mais elementar é o econômico-corporativo: um
comerciante sente que deve ser solidário com outro comerciante, um
fabricante com outro fabricante, etc., mas o comerciante não se sente
ainda solidário com o fabricante; isto é, sente-se a unidade homogénea
do grupo profissional e o dever de organizá-la, mas não ainda a unidade
do grupo social mais amplo. Um segundo momento é aquele em que se
atinge a consciência da solidariedade de interesses entre todos os
membros do grupo social, mas ainda no campo meramente econômico.
Já se põe neste momento a questão do Estado, mas apenas no terreno
da obtenção de uma igualdade político-jurídica com os grupos
dominantes, já que se reivindica o direito de participar da legislação e
da administração. e mesmo de modificá-las, de reformá-las, mas nos
quadros fundamentais existentes. Um terceiro momento é aquele em
que se adquire a consciência de · que os próprios interesses
corporativos, em seu desenvolvimento atual e futuro, superam o círculo
corporativo, de grupo meramente econômico e podem e devem tornarse os interesses de. outros grupos subordinados (GRAMSCI, 2011a, p.
41).

É nesse sentido que falamos do desafio de elevar o grau de consciência
“econômico-corporativo” sem o qual não há condições de disputar hegemonia.

7 Warren fala de grupos identitários que vão construindo identidades políticas específicas, em função da
convergência de interesses e, para além das redes identitárias, se articulam trocando experiências, através
de redes transidentitárias (WARREN, 2013, p.85).
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Nas atuais condições históricas, Carvalho (2007) augura a conformação de
múltiplas alianças de grupos subalternos diversos e plurais no campo.
A luta pela terra, na terra e pela Terra como uma luta prolongada e plena de
diversidades se faz como luta contra a apropriação privada da natureza pelo
capital e exigirá mais do que a luta de classes do proletariado rural e do
campesinato. Será sim, um amplo espectro de iniciativas populares que
incorporará, e por elas será incorporada, as lutas dos extrativistas, dos povos
indígenas, dos quilombolas, das mulheres, dos ambientalistas. (CARVALHO,
2007, p. 135).

Nós indagamos no presente estudo se existiriam, no quadro atual de reprodução e
articulação de grupos subalternos tão diversos, potencialidades de engajamento em um
projeto maior, de vontade coletiva8, que superasse o isolamento, a pulverização das lutas,
elevando sua condição de subalternidade e seu estágio econômico-corporativo frente ao
agronegócio.
Isso porque a título pessoal, nos inquieta e orienta o interesse e compromisso de
contribuir com as lutas populares no enfrentamento de seus inúmeros desafios para
conquistar o direito a suas próprias formas de vida e reprodução da mesma. Portanto, o
presente estudo buscou contribuir com duas questões apontadas por Semeraro:

De que modo os setores populares, mesmo em condições adversas, podem se
organizar politicamente e chegar a construir um projeto próprio de mundo,
alternativo e superior ao existente? Como se aglutinar em torno dos seus
objetivos e desencadear um processo de transformação no mundo atual em
vista de uma nova civilização? (SEMERARO, 2006, p. 11).

Traçamos quatro objetivos específicos:
1) Compreender elementos chave na história brasileira que constituíram as atuais
condições subalternas de camponeses e indígenas na região do Araguaia;
2) desvendar as atuais visões, crenças, contradições e representações do modelo
de “desenvolvimento” do agronegócio e da agroecologia, levando em conta a questão
ambiental e a concepção de natureza;
3) analisar os processos político-pedagógicos, as articulações e mediações que se
estabelecem entre camponeses, indígenas e organizações não governamentais presentes
na região, em prol do modelo agroecológico;

8 Para Antônio Gramsci, que bebe das fontes de Marx e Hegel, a vontade coletiva não está ligada, apenas,
às ações reativas ou espontâneas de resistência das massas, mas está ligada, principalmente, a um processo
ativo e inventivo que, buscando criar um novo Estado. Necessita de uma nova consciência, direção e um
horizonte orgânico.
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4) levantar e analisar alguns dos elementos que constituem as “visões de mundo”
e resistências dos sujeitos da pesquisa ao agronegócio, e os desafios presentes para a
superar a subalternidade e se engajar em um projeto político maior, a nível de Estado.
Para tanto empreendemos uma investigação qualitativa, que “envolve uma
abordagem interpretativa do mundo”, ou seja, seus pesquisadores estudam as coisas em
seus cenários naturais, tentando entender os fenômenos em termos dos significados que
as pessoas a eles conferem” (AUGUSTO et al., 2013, p. 747). Nosso referencial teórico
foi o Materialismo histórico dialético e Filosofia da Práxis que, enquanto método de
investigação é essencialmente crítica, pois persegue a superação da forma de pensar
dominante, posto que a dominação, para Gramsci, assim como a hegemonia de um grupo
ou classe, se conseguem não só por meio da coerção, mas, necessariamente, também, por
meio do “convencimento”, dos consensos (ativos e passivos). Para Gramsci, a Filosofia
da Práxis é uma “dialética nova” que busca superar o materialismo mecanicista e o
idealismo abstrato.
A Filosofia da Práxis não separa a teoria da prática, o homem da natureza, a
atividade da matéria, o sujeito do objeto, pois há uma relação dialética entre eles. Para
Bottomore (1987) a dialética, na concepção materialista é um método científico, ou seja,
é epistemológica, ontológica e relacional. Pressupõe movimento dentro do processo
histórico e o grande desafio do pensamento é trazer para o plano racional a dialética do
real, buscando a essência do fenômeno, aquilo que está por detrás da aparência, ou seja,
o caráter conflituoso, dinâmico e da realidade. Com Gramsci entendemos que “[...]
conhecemos a realidade apenas em relação ao homem e, como o homem é um devenir
histórico, também o conhecimento e a realidade são um devenir, também a objetividade
é um devenir” (GRAMSCI, 1978, p. 170).
A Filosofia da Práxis “[...] nada mais é se não o nexo ‘orgânico’ entre as várias
partes do real, o conhecimento da própria história nas duas dinâmicas, nas suas
contradições e criações.” (SEMERARO, 2006, p. 33). Portanto não é uma abstração, até
porque se sustenta na Teses Ad Feuerbach, lembrando que “os filósofos se limitaram a
interpretar o mundo de diferentes maneiras; mas o que importa é transformá-lo” (MARX;
ENGELS, 2005, p.117).
A filosofia da práxis, portanto, não é “ato puro”, puro pensamento, esquema
gnosiológico abstrato que “cria” idealisticamente as coisas e os fatos, mas “ato
impuro”, atividade concreta, histórica, fundada em relações abertas,
dinâmicas, dialéticas do homem com a natureza, da vontade humana com as
estruturas econômicas, dos projetos políticos com as cristalizações culturais.
(SEMERARO, 2006, p. 33).
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Dentro desse marco referencial utilizamos como metodologia a observação
participante desenvolvida em quatro encontros promovidos pelas entidades da
Articulação Xingu Araguaia e no acompanhamento de diversas atividades realizadas em
um assentamento e uma terra indígena nos anos de 2018 e 2019.
Em 2019, realizamos 17 entrevistas semi-estruturadas utilizando como critérios
de seleção serem pessoas com certa liderança nos grupos ou possuírem legitimidade
frente aos grupos que representam. Dessa forma entrevistamos: 1 político e fazendeiro
local; 1 presidente de sindicato rural; 1 representante da Igreja Católica progressista, 1
liderança Xavante, 5 representantes das entidades, 7 assentados e 1 jovem da cidade com
vínculos familiares no assentamento.

Confeccionamos um roteiro com perguntas

principais que foram complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias
momentâneas da entrevista. Nesse sentido, obtivemos informações sobre o histórico das
pessoas e seus vínculos com a terra, sobre suas visões do “outro” e sua percepção da
subalternidade, sua concepção da natureza, da agroecologia, do agronegócio e sobre o
trabalho das entidades da sociedade civil.
Realizamos um estudo de documentos nas bibliotecas virtuais das cinco entidades
pesquisadas, que se aglutinam em torno da Articulação Xingu Araguaia (AXA), também
nos sites das entidades representativas do agronegócio e do movimento agroecológico,
além de sites oficiais (IBGE, INCRA, INPE e outros). Tivemos acesso a outros
documentos (relatórios, avaliações, notícias, publicações impressas e audiovisuais, etc.)
de diversas entidades governamentais e não governamentais. Pesquisamos teses e artigos
acadêmicos relacionados com a temática que nos ocupa, transitando pelo campo histórico,
pedagógico, sociológico e antropológico. Utilizamos o Acervo da Prelazia de São Félix
do Araguaia, que guarda documentos inéditos (cartas, jornais, dissertações e teses,
documentos oficiais da Igreja, etc.) desde a década de 1970, sobre a atuação da Igreja
Católica progressista alinhada com a Teologia da Libertação. Pesquisamos, por último,
documentos, declarações escritas e orais de algumas lideranças indígenas que se tornaram
referência a nível nacional.
Consideramos este estudo como uma contribuição para o aprofundamento da
temática acerca dos desafios e potencialidades dos grupos subalternos, assim como para
subsidiar futuras reflexões e estratégias dos grupos sociais que resistem e lutam pelo
direito de existir como diversidade, em igualdade de direitos e oportunidades na região
do Araguaia.
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Frente ao atual momento de crise orgânica, onde a classe dominante perde o
consenso, deixando de ser dirigente, apresentando-se unicamente como dominante,
usando essencialmente a coerção e perdendo o crédito das massas, ou seja, em um período
histórico onde “[...] o velho morre e o novo não pode nascer” (GRAMSCI, 2011a, p. 184)
é mais do que necessário “se armar” de horizontes.
Recorte geográfico: Araguaia, o vale dos esquecidos. A pesquisa foi realizada na
região Centro-Oeste do Brasil, no Estado do Mato Grosso, na região do Araguaia, que é
formada por 25 municípios. A região é conhecida por Vale dos Esquecidos devido aos
seus problemas socioeconômicos, conflitos fundiários e desigualdades regionais. Existe
uma diversidade sociocultural de matrizes indígena, nordestina, goiana e tocantinense,
sulista, paulista e mato-grossense9, configurada a partir dos fluxos migratórios ocorridos
no século XX.
A região do Araguaia está dividida em três sub-regiões: o Alto, o Médio e o Baixo
Araguaia. O Alto Araguaia concentra os migrantes sulistas e apresenta os maiores índices
de desenvolvimento humano (IDHM) 10 e de produção agrícola da região; o Médio
Araguaia está composto principalmente por migrantes do Sudeste e Centro-Oeste e conta
com uma alta produção de pecuária; o Baixo Araguaia concentra os migrantes do nordeste
e norte do país e tem os maiores índices de desigualdades e problemas relacionados a
conflitos fundiários.
A pesquisa se concentrou na região do Baixo Araguaia, no município de São Feliz
do Araguaia (SFA), cuja origem remonta a 1941 e alcançou o status de município em
1976. O nome São Félix foi escolhido pela crença popular de que este santo protegeria
os colonos dos índios Xavante, grupo incluído na nossa pesquisa. Segundo os dados do
IBGE (2017)11, o município é um dos que apresentam maior percentual de pobres e menor
renda per capita do Baixo Araguaia, tendo até 41,8% de população com até ½ salário
mínimo.
A escolha deste município se deve ao fato de que SFA foi, a partir da década de
1970, sede central de uma Prelazia da Igreja Católica12, que incorporou radicalmente a

9 Disponível em: http://www.axa.org.br/?page_id=30. Acesso em: 04 ago. de 2017.
10 Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/pontal-do-araguaia_mt. Acesso em: 2
out. de 2018.
11 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/sao-felix-do-araguaia/panorama. Acesso em: 23
jan. de 2018.
12 Prelazia ou prelatura é uma circunscrição eclesiástica para atender as necessidades peculiares de uma
determinada população e território. Esta prelazia pertence à Província Eclesiástica de Cuiabá e ao Conselho
Episcopal Regional Oeste II da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, abrangendo 15 municípios na
região.
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Teologia da Libertação. Seu bispo na época, Pedro Casaldáliga, protagonizou diversas
ações de denúncia e combate ao latifúndio. Promoveu vários processos de educação e
organização popular com grupos camponeses e indígenas, em um território geográfico
que, na década de 1960 e 1970, não tinha nenhuma presença relevante do Estado. Duas
das entidades pesquisadas, Associação Nossa Senhora da Assunção (ANSA) e Comissão
Pastoral da Terra (CPT), que fazem parte da AXA, tem suas origens na Prelazia.
É importante esclarecer que o município como recorte geográfico, baseado em
limites municipais e regionais oficiais tem um caráter indicativo meramente formal, pois
este estudo dialoga com as atuais territorializações do Baixo Araguaia, que se interrelacionam econômica, política, cultural e socialmente. Nosso pressuposto é de que o
“[...] território é uma categoria espessa que pressupõe um espaço geográfico que é
apropriado e esse processo de apropriação territorialização enseja -identidadesterritorialidades” (GONÇALVES, 2002, p. 230).
O espaço geográfico e o território se colocam, assim, como conceitos chaves
para a compreensão dos complexos processos que ora põem em crise o mundo
moderno-colonial até porque são conceitos que historicamente estão ligados a
esse mundo que os criou. Afinal, uma das questões centrais que se apresenta nos
dias de hoje diz respeito, exatamente, às novas grafias na terra, aos novos limites
territoriais e, como a definição de limites é a própria essência da política, é toda
a questão dos protagonistas que está em jogo. (Ibidem, p. 229)

Igualmente consideramos importante levar em conta a perspectiva relacional do
território. Segundo Haesbaert “[...] não mais se pode falar de território unitário, mas de
‘multiterritorialidade’, que pode ser construída por um grupo ’integrando’, de alguma
forma, num mesmo conjunto, sua experiência cultural, econômica e política em relação
ao espaço” (HAESBAERT, 2006, p. 341). Ou seja, o território “enquanto mediação
espacial do poder”, abarca as dimensões econômica e política sem estar referido apenas
em sua dimensão simbólica.
Junto a isso, para a análise dessas apropriações territoriais, a questão do tipo de
relação com a natureza adquire uma importância fundamental.

A ideia de dominação da natureza, central para o pensamento moderno
europeu, é posta em questão não somente porque se aponta a degradação
ambiental ou o esgotamento de recursos naturais, mas porque junto com a
natureza emergem múltiplos sujeitos que até aqui vinham se mantendo nos
marcos das territorialidades ora em crise. (GONÇALVES, 2002, p. 242).
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O agronegócio

13

, na lógica de mercado capitalista, busca aumentar

exponencialmente e sem limite sua produção, para o qual se embarca na expansão
territorial, a redução exponencial da biodiversidade e da força de trabalho através da
tecnologia levada ao extremo. Os recursos naturais, nesse caso, parecem representar
apenas uma mercadoria em potencial. A agroecologia14, que se apoia na preservação da
sociobiodiversidade15, dialoga com os conhecimentos tradicionais existentes e busca a
permanência do homem no campo. Nesse caso, os recursos naturais simbolizam não só
uma fonte de produção material, mas também, cultural. Ou seja, são suporte da vida social
diretamente ligada aos sistemas de crenças e conhecimentos.
A “nova” disputa está centrada no estabelecimento de novas fronteiras entre a
dinâmica expansiva do capital e a presença de comunidades tradicionais, que persistem
em outros modelos produtivos, culturais e sociais. “[...] Observemos que fronteira deriva
de front, expressão do campo militar que significa um espaço que ainda está sendo objeto
de luta nos limites espaciais de duas forças em confronto aberto por afirmar seu controle”
(GONÇALVES, 2003, p. 8). Mas, também, “[...] o desencontro na fronteira é o
desencontro de temporalidades históricas, pois cada um desses grupos está situado
diversamente no tempo da História” (MARTINS, 1996, p. 27).
Sujeitos da pesquisa: os subalternos. Utilizamos o termo subalterno como
categoria gramsciana que se situa “[...] na oposição: classes dominantes e classes ou
grupos subalternos” (SCHLESENER, 2016, p.136).

Se, a partir de Marx, as classes sociais se definem pela participação no processo
produtivo, a introdução da noção de subalterno não nega que a delimitação do
significado se encontra no processo de produção material, mas permite
relacionar o econômico, o político e o ideológico, para explicitar, na unidade
dialética dessas instâncias, as relações de dominação. (Ibidem, p. 137).

13 Nosso olhar sobre o agronegócio não se dará, como veremos mais adiante, apenas do ponto de vista
econômico, mas principalmente do ponto de vista filosófico, político, ideológico e cultural, já que encaramos
o confronto dos modelos agronegócio x agroecologia como “concepções de mundo”, com formas peculiares,
por exemplo, de entender a relação “homem-natureza”, “desenvolvimento”, “sustentabilidade”.
14 A ciência agroecológica fundamenta-se em um referencial teórico e analítico sistêmico, holístico,
interdisciplinar, através do qual busca conhecer, pesquisar, identificar, validar e difundir princípios,
orientações e alternativas que possibilitem se chegar a uma agricultura efetivamente sustentável, em suas
dimensões produtiva, ecológica, energética, social, cultural e econômica (COSTA, 2017, p. 48).
15 De acordo com o governo brasileiro, a sociobiodiversidade é o conceito que expressa a inter-relação
entre diversidade biológica e a diversidade de sistemas socioculturais. Ou seja, são os mais variados produtos
agrícolas que um país consegue produzir respeitando e integrando processos de agricultores locais (serviços)
que
possuem
modos
diferentes
e/ou
adaptados
de
cultivo.
Disponível
em:
https://www.pensamentoverde.com.br/sustentabilidade/entenda-conceito-sociobiodiversidade/. Acesso em:
10 set. de 2017.
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O conceito permite “unificar”, da perspectiva de luta de classes, os grupos que
historicamente sofrem a dominação. Entretanto, devemos levar em conta que os grupos
subalternos são múltiplos, divididos e muito diferentes entre si, o que os faz ser
impotentes no jogo de relações políticas e luta hegemônica. Interessa-nos as tendências
de unificação, ainda que, segundo Gramsci, sejam de caráter provisório, pois são
facilmente rompidas pelos grupos dominantes. A própria história dos grupos subalternos
é desagregada e episódica, escrita pelos “vencedores”, pois, “[...] a unidade histórica das
classes dirigentes acontece no Estado e a história delas é, essencialmente, a história dos
Estados e dos grupos de Estados” (GRAMSCI, 2011a, p. 139). Desta forma, “[...] as
classes subalternas ainda não possuem uma história ou um pensamento sistematizado e
suas tentativas de unificar a sua atividade histórica será sempre provisória enquanto não
se constituírem em Estado” (SCHLESENER, 2016, p. 138).
Os homens fazem sua história, quaisquer que sejam os rumos desta, na medida
em que cada um busca seus fins próprios, com a consciência e a vontade do
que fazem; a história é, precisamente, o resultado dessas numerosas vontades
projetadas em direções diferentes e de sua múltipla influência sobre o mundo
exterior. (MARX; ENGELS, 2005, p. 128).

Gramsci propõe para os subalternos a elaboração consciente de uma ideologia
própria, que unifique lutas dentro de um modelo alternativo de sociedade, através de uma
visão de mundo “coerente”, que enxergue criticamente as contradições para superá-las.
Somente nesse movimento é possível o modo de pensar anterior. Ou seja, se trata de
incrementar a atividade crítica já existente. A Filosofia da Práxis como ‘teoria das
contradições’ se propõe “[...] viabilizar a crítica política e a formação de uma nova
concepção de mundo” (SCHLESENER, 2016, p. 144).
Assim sendo, o desafio de conformar uma nova concepção de mundo e elevar os
grupos subalternos a forças capazes de disputar hegemonia, necessariamente deve partir
de certos níveis de autonomia e resistência à submissão. Como aponta Liguori (2011),
junto às concepções de mundo da condição subalterna, reduzidas ao senso comum, parece
coexistir “[...] uma tenaz resistência e oposição à cultura hegemônica, sobre os traços
mais ou menos frágeis de autonomia com respeito à – ‘concepção de mundo’ da ‘classe
hegemônica’ que os coloniza cotidianamente”. (LIGUORI, 2011, p. 160).
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Partindo dessa compreensão os sujeitos da pesquisa com os quais trabalhamos
foram um grupo de assentados do PA Dom Pedro16; o grupo Xavante da Terra indígena
Marãiwatsédé e as entidades da Articulação Xingu Araguaia (AXA), criada em 2007 e
composta por cinco organizações. Fazem parte da AXA a Comissão Pastoral da Terra
(CPT), a Associação Nossa Senhora da Assunção (ANSA), a Rede de Sementes do Xingu
(RSX), o Instituto socioambiental (ISA) e Operação Amazônia Nativa (OPAN).

Figura 1 - Sujeitos da pesquisa
Fonte: A autora

As entidades desenvolvem diversas ações com assentados e indígenas de diversas
etnias, buscando mobilizar a sociedade regional para criar uma alternativa sustentável de
manejo da terra, recuperação de áreas degradadas e de geração de renda a partir da floresta
em pé. “[...] Resolvemos não ser uma rede, nem uma plataforma e sim uma articulação
de organizações, na compreensão de que precisávamos de algo ágil, que nos desse mais
autonomia e nos permitisse reforçar o comum” (ISA/AXA, 2012a, p. 12).
Todas elas apoiam processos produtivos e comerciais; processos políticos; com
representações em diversos espaços governamentais, tais como os Conselhos Municipais
de Meio Ambiente; e processos formativos. A articulação promove também espaços de

16 Existem seis modalidades de projetos de assentamento criados pelo INCRA. As siglas PA fazem
referência a Projeto de Assentamento Federal. A União é responsável pela seleção de beneficiários, apoios,
infraestruturas, titulação.
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encontro entre diferentes grupos, famílias camponesas17, indígenas, retireiros18, através
de mostras socioambientais, feiras e capacitações.
Permeou o estudo tentar compreender até que ponto a AXA se institui uma tarefa
de partido, ou seja, de moderno Príncipe (a partir da análise inovadora que Gramsci faz
do Príncipe de Maquiavel)19, cuja função principal é organizar, dar direção e educar as
massas para a criação de um novo Estado. “[...] Em termos gerais a forma, partido, nasce
como fruto da afirmação do Estado moderno, depois da necessidade de abolir algumas
‘autonomias das classes subalternas’ (Q3, 18, 303), para dar espaço ao novo sujeito
político-estatal.” (FILIPPINI, 2017, p. 604). Gramsci ampliará a concepção de partido
entendendo que quando as ideologias tornam-se partidos, ou seja, quando os grupos
sociais adquirem um nível de organização, homogeneidade e autoconsciência que os
coloca na “[...] fase mais puramente política” (GRAMSCI, 2011a, p. 36) é quando tem
condições de entrar em confrontação disputando prevalecer e se irradiar pelo conjunto
social, ou seja, indo além dos projetos corporativos e visando um projeto universal, ou
seja, disputando hegemonia. Nesse sentido, o partido como “[...] o organizador da fase
hegemônica nas relações de força” (FILIPPINI, 2017, p.605) pode abranger jornais e
outros meios de comunicação, sindicatos, centros de cultura, organizações estruturadas,
etc. Junto com isso, compreender até que ponto entidades e membros da AXA se
constituem como intelectuais orgânicos reconduzindo suas forças e inaugurando um
horizonte de transformação filosófico-político, para a conquista de autonomia de grupos
camponeses e indígenas, levando em conta as funções “organizativas” e “conectivas”,
sendo que

Os intelectuais orgânicos são aqueles verdadeiramente atrelados à classe que
representam enquanto atuantes na teoria e prática. [...] Para Gramsci, não
apenas o intelectual enquanto indivíduo tem o seu peso no processo de
construção da hegemonia, mas também o intelectual enquanto organismo, o
intelectual coletivo, ou seja, o partido (SILVA, 2016, p. 10).

17 Ainda que consideremos mais adequado o uso das categorias famílias camponesas ou trabalhadores
rurais, por incorporar como diferencial: “a perspectiva maior de fortalecimento dos camponeses pela
afirmação de seu modo de produzir e de viver, sem com isso negar uma modernidade” (CALDART;
ALENTEJANO; FRIGOTTO, 2012, p. 31), outras categorias como pequeno agricultor, agricultor familiar,
assentados, estabelecidas a partir de critérios para enquadramento legal dos produtores rurais pelo Estado
são prioritariamente utilizadas na região de pesquisa pelo qual escolhemos utilizá-las também no texto.
18 Os retireiros do Araguaia realizam pastoreio do gado em pastos naturais, nos chamados retiros em
áreas coletivas e roçados, se deslocando em função da subida das águas. São ameaçados pela grilagem,
cercamentos do território, agronegócio e fazendeiros da região.
19 Ver FROSINI, Fabio. Maquiavel, o revolucionário. São Paulo: Ideais & Letras, 2016.
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Quanto à Organização do trabalho, o texto está dividido em cinco capítulos aqui
tratados como seções, em conformidade com a disposição do sumário, elaborado a partir
das orientações contidas na ABNT NBR 6034.
Na seção 2 buscamos obter uma visão panorâmica da colonização até os dias
atuais, que nos permita levantar alguns elementos históricos que contribuíram na
constituição das atuais subalternidades no meio rural. Indagamos, desse modo, as relações
históricas entre “dominantes e dominados”, a disputa pela terra tentando não ficar
limitados aos dados oficiais, trazendo, portanto, outras percepções. Queremos olhar a
história escapando do desenho de uma linha reta de acumulação de “conquistas” dos
“vencedores”, considerando que “as lutas atuais colocam em questão as vitórias históricas
dos opressores, porque minam a legitimidade do poder das classes dominantes, antigas e
atuais” (LÖWY, 2005, p. 60). Seria uma tarefa árdua “escovar a história a contrapelo”,
como apontava Walter Benjamin, na sua Tese VII sobre o conceito de História, e não nos
cabe aqui. Entretanto, sim, tentamos visibilizar vozes que nunca foram consideradas e
que configuram o mosaico sócio-político da atualidade.
Nas seções 3 e 4, analisamos os dois modelos produtivos que, hoje, se confrontam:
o agronegócio e a agroecologia. Suas características, diferenças, visões de mundo que
sustentam. Aqui as concepções sobre natureza se tornam relevantes. Olharemos para o
papel do Estado e as mediações que promove em relação aos dois modelos. Se uma coisa
há em comum nos grupos que pesquisamos na região do Araguaia é sua aposta em
modelos produtivos contrapostos ao agronegócio. No contexto das resistências ao
latifúndio, a partir da década de 1970, com o forte apoio da igreja católica alinhada à
Teologia da Libertação, se falava dos “oprimidos”20 (povos indígenas, peões de fazenda,
pescadores, posseiros, etc.), aqueles que sofriam a expulsão da terra e o trabalho escravo
em mão dos grandes fazendeiros e oligarcas locais, deixando explícita a divisão entre a
classe dominante e dominada. O termo caiu em desuso, mas a divisão social continua,
ainda que tente ser apagada com uma proposta de identidade comum (agro é tudo!), no
intuito de mostrar uma suposta “conciliação de classes”, para hegemonizar por completo
um único modelo produtivo e, projeto para o campo, conforme as elites rurais o entendem.
Observaremos, também, o uso das categorias “desenvolvimento” e “sustentabilidade”
pelas entidades de representação de ambos modelos, fazendo um esforço para ter uma
20 Uso aqui o termo utilizado na época, no sentido descrito por Semeraro (2009, p. 23) “o conceito de
‘oprimido’, ressignificado na América Latina pelas teorias da dependência e da libertação, evoca toda a
carga de ‘deshumanização’ e de ‘alienação’ provocadas pela selvageria do capitalismo nas colônias”.
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visão mais clara das “concepções de mundo” às quais respondem e suas estratégias de
luta por hegemonia. Tomamos o conceito de “concepção de mundo”, a partir de Gramsci,
“para indicar o terreno conectivo sobre o qual surgem graus diversos de elaboração das
capacidades do sujeito de interpretar a realidade” (LIGUORI, 2017, p. 135).
Na quinta seção apresentamos o município de São Felix do Araguaia e estudamos
os sujeitos da pesquisa, suas origens, sua luta pela terra, trabalhos que desenvolvem assim
como, o tipo de articulação que construíram entre eles, seus projetos, reflexões e
contradições na disputa de modelos.
Na seção 6 analisamos o “espírito de cisão” que a igreja progressista fortaleceu
junto com os grupos de base comunitária desde os anos 1970, em sua luta contra o
latifúndio e a inflexão que se deu a partir da década de 2.000. Também, levantamos alguns
dos elementos que motivam, na atualidade, a continuidade das resistências camponesas,
indígenas e das organizações da AXA em relação ao modelo imposto pelo capitalismo
(agronegócio) e o potencial dos grupos para enfrentar os novos desafios na defesa de
outro modelo (agroecológico). Para isso, levamos em conta tanto a percepção que os
grupos têm de sua condição subalterna, quanto a atitude dos camponeses e indígenas
frente as entidades da AXA, considerando a questão da autonomia e/ou a subordinação
dos subalternos frente aos intelectuais, como aponta Gramsci.
Não se compreende nada da vida coletiva dos camponeses, nem dos germes e
fermentos de desenvolvimento nela existentes, se não se leva em consideração,
se não se estuda concretamente e não se aprofunda esta subordinação efetiva
aos intelectuais: todo desenvolvimento orgânico das massas camponesas, até
um certo ponto, está ligado aos movimentos dos intelectuais e deles depende”.
(GRAMSCI, 2010, p. 23).

Por último, apresentamos os desafios da organização e participação política dos
subalternos partindo da convicção que qualquer disputa por hegemonia há de ter como
horizonte a conquista do Estado.
As conclusões se orientaram a partir de quatro desafios necessários para obter
condições de disputar hegemonia: a existência de um projeto orgânico e “aglutinador”; a
elevação do senso comum, ou seja, a capacidade de criticar a própria concepção de
mundo; a superação do estágio econômico-corporativo; e a capacidade de articulação do
nível local ao nacional. Procuramos aqui costurar os resultados obtidos no estudo para
responder as perguntas que orientaram a pesquisa.
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2 GÊNESE DO MATO GROSSO: OS SUBALTERNOS
Na presente seção indagam-se as relações históricas de dominação que foram se
construindo desde a colonização, conformando as condições de subalternidade presentes
no cenário atual. A disputa de fronteiras, a invisibilização e negação do “Outro”, a
bandeira de um determinado tipo de “progresso” e “civilização” que justificam a
exploração e usurpação de territórios, riquezas naturais e tentativas de “homogeneização”
cultural, os permanentes fluxos humanos que desenraizam, desagregam e limitam a
capacidade de resistência dos subalternos que, não por isso, continuam resistindo e
alçando suas vozes.

2.1 E PRIMEIRO FOI O ÍNDIO

Os Tikuna têm suas aldeias parte no Brasil e outra na vizinha Colômbia. Os
Guarani partilham o território dessas fronteiras do sul entre Paraguai,
Argentina, Bolívia. Em todos esses lugares, áreas de colônia espanhola, áreas
de colônia portuguesa, inglesas, os nossos parentes sempre reconheceram na
chegada do branco o retorno de um irmão que foi embora há muito tempo, e
que indo embora se retirou também no sentido de humanidade, que nós
estávamos construindo. Ele é um sujeito que aprendeu muita coisa longe de
casa, esqueceu muitas vezes de onde ele é, e tem dificuldade para saber para
onde está indo [...] Por isso que os nossos velhos dizem: “Você não pode se
esquecer de onde você é e nem de onde você veio, porque assim você sabe
quem você é e para onde você vai”. Isso não é importante só para a pessoa do
indivíduo, é importante para o coletivo, é importante para a comunidade
humana saber quem ela é, saber para onde ela está indo. (KRENAK, 1999, p.
25-26).
Depois os brancos chegaram aqui em grandes quantidades, eles trouxeram
também junto com eles outros povos, daí vêm os pretos, por exemplo [...]. Nós
vimos chegar todos esses povos e todas essas culturas. Somos testemunhas da
chegada dos outros aqui, os que vêm com antiguidade, e mesmo os cientistas
e os pesquisadores brancos admitem que sejam de 6 mil, 8 mil anos. Nós não
podemos ficar olhando essa história do contato como se fosse um evento
português. O encontro com as nossas culturas, ele transcende a essa cronologia
do descobrimento da América [...] O encontro e o contato entre as nossas
culturas e os nossos povos, ele nem começou ainda e, às vezes, parece que ele
já terminou. (Ibidem)

É bem significativo o depoimento de Krenak21, pois traz duas afirmações que nos
parecem relevantes. A primeira diz respeito ao entendimento de que o “encontro/contato”
21Ailton Alves Lacerda Krenak nasceu em 1953, no povo indígena Krenak de Minas Gerais. Alfabetizouse aos 18 anos tornando-se, a seguir, produtor gráfico e jornalista. Na década de 1980, passou a se dedicar
exclusivamente à articulação do movimento indígena. Em 1987, no contexto das discussões da Assembleia
Constituinte, Ailton Krenak foi autor de um gesto marcante, logo captado pela imprensa e que comoveu a
opinião pública: pintou o rosto de preto com pasta de jenipapo enquanto discursava no plenário do
Congresso Nacional, em sinal de luto pelo retrocesso na tramitação dos direitos indígenas. Em 1988,
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entre culturas no Brasil é mais antigo que a colonização espanhola e portuguesa, “[...] já
que o ‘lugar’ na história mundial desses povos não deve ser situado simplesmente como
contexto do ‘descobrimento’ da América [...] encontra-se ao Leste do Extremo Oriente,
quando há mais de 50 mil anos [...] o homo sapiens entrou pelo Alasca e começou [...]
sua longa peregrinação para o sul” (DUSSEL, 2012, p. 29-30). A segunda é que a história
na qual se constituiu o estado de Mato Grosso e a região do Araguaia é uma história de
ausência de encontros. É uma história do “não descobrimento” do outro, uma história de
encobrimentos: “[...] o ‘índio’, não foi descoberto como Outro, mas como o ‘si- mesmo’
já conhecido (o asiático) e só re-conhecido (negado, então, como Outro): ‘em-coberto’”
(DUSSEL, 1993, p. 31). Uma história de choque entre culturas em que se estabeleceram
relações de dominação, desde a perspectiva de um colonizador que determinou sua
superioridade cultural e, que agiu a mercê dos interesses comerciais que estiveram em
jogo a cada momento histórico.

O conceito de “encontro” é encobridor porque se estabelece ocultando a
dominação do “eu” europeu, de seu “mundo” sobre o “mundo do Outro”, do
índio. Não podia, então, ser um “encontro” entre duas culturas - uma
“comunidade argumentativa” onde se respeitara aos membros como pessoas
iguais -, mas, na realidade, era uma relação assimétrica, onde o “mundo do
Outro” é excluído de toda racionalidade e valor religioso possível. Em efeito,
essa exclusão se justifica por uma argumentação encobertamente teológica:
trata-se da superioridade - reconhecida ou inconsciente - da “Cristandade” sob
as religiões indígenas [...]. Ou seja, nenhum “encontro” pode se realizar, já que
havia um total desprezo pelos ritos, os deuses, os mitos, as crenças indígenas.
Tudo foi apagado com um método de tábua rasa. No claro-escuro das práticas
cotidianas, iniciava-se uma religião sincrética, que a Inquisição (quando
houve) não conseguiu evitar. (DUSSEL, 1994, p. 62)22.

participou da fundação da União das Nações Indígenas (UNI), fórum intertribal interessado em estabelecer
uma representação do movimento indígena em nível nacional, participando, em 1989, do movimento
Aliança dos Povos da Floresta, que reunia povos indígenas e seringueiros em torno da proposta da criação
das reservas extrativistas, visando a proteção da floresta e da população nativa que nela vive. Há diversas
publicações dele em http://ailtonkrenak.blogspot.com/.
22 Tradução nossa. No original, “El concepto de "encuentro" es encubridor porque se establece ocultando
la dominación del "yo" europeo, de su "mundo", sobre el "mundo del Otro", del indio. No podía entonces
ser un "encuentro" entre dos culturas -una "comunidad argumentativa" donde se respetara a los miembros
como personas iguales-, sino que era una relación asimétrica, donde el "mundo del Otro" es excluido de
toda racionalidad y validez religiosa posible. En efecto, dicha exclusión se justifica por una argumentación
encubiertamente teológica: se trata de la superioridad -reconocida o inconsciente- de la "Cristiandad" sobre
las religiones indígenas […] Es decir, ningún "encuentro" pudo realizarse, ya que había un total desprecio
por los ritos, los dioses, los mitos, las creencias indígenas. Todo fue borrado con un método de tabula rasa.
Claro es que, en el claroscuro de las prácticas cotidianas, se iniciaba una religión sincrética, que la más pura
Inquisición (cuando la hubo) no pudo evitar”.
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Então, houve um certo “encontro de mundos”, dirá Dussel (1994, p. 66) que “[...]
quer significar a nova cultura hibrida, sincrética, que vai elaborar a raça mestiça, então
poderia se aceitar pelo seu conteúdo” 23 . Essa cultura hibrida surgirá da consciência
criadora da cultura popular e, não, da conquista.
Davi KopenawaYanomami 24 (1999) afirma: “[...] Ela [esta terra] existe desde
sempre e Omama nos criou com ela. Nossos ancestrais a conheciam desde sempre”.
Ignoramos grande parte da história pré-colonial apesar dos atuais esforços
antropológicos, históricos, arqueológicos, entre outros, por trazê-la à luz. Entretanto, os
povos indígenas brasileiros têm sua história transmitida oralmente e desenhada através de
mitos.25
Acontece que todas as narrativas míticas anunciam coisas que nós vivemos,
reconhecidas como história. [...] O tempo do mito é quando você ainda não
tem angústia da certeza. Você não precisa ter certeza; o mito é uma
possibilidade, não uma garantia. Não tem uma garantia de duração, de tempo;
ele é mágico. Ele inaugura, abre uma porta para você atravessar e sair no
mundo, interagir e se realizar no mundo. Sempre, obrigatoriamente, é uma
experiência coletiva. Não é o sujeito, não é o self-made man. Não tem self
mademan nessa história. As pessoas pertencem a coletivos, suas histórias são
de profunda interação com uma constelação de gente que na base mesmo,
costuma estar a sua herança cultural – seus avós, seus ancestrais. Independente
de qual culto eles sigam, na base das mentalidades, do modo de se colocar no
mundo estão as memórias mais antigas e ancestrais. (KRENAK, 2018b, p.3.4).

A história da colonização europeia ignorou e menosprezou, como ainda ocorre, a
“história indígena”. Tampouco, levaram em conta as resistências, lutas, movimentos
desses e outros grupos ao longo dos cinco séculos de colonização. A história é contada
pelos vencedores. Nesse sentido, Olívio Jekupe, professor e escritor indígena, denuncia a
persistência desta posição: "[...] É um absurdo. Você passa em Santo Amaro e vê o
[bandeirante] Borba Gato. Depois tem o [bandeirante] Anhanguera. A história mostra que
eles eram grandes heróis porque matavam índios" (MELLO, 2013, sem paginação). A

23 No original: “quiere significar la nueva cultura híbrida, sincrética, que elaborará la raza mestiza,
entonces podría aceptarse por su contenido”.
24 Davi Kopenawa Yanomami, o Davi Kobenawä Yanomamö, nasceu em Toototobi, Brasil, em 1956. É
pajé e representante da etnia Yanomami, que se encontra na fronteira com a Venezuela. É genro de outro
chefe tradicional com quem aprendeu a ser pajé. Ficou órfão ainda criança. Seus pais morreram por causa
de doenças trazidas pelos brancos (principalmente garimpeiros). Trabalhou na FUNAI, e em diversas
organizações como a Comissão Pró-Yanomami e Survivel Internacional. Por causa de sua defesa do
território e das florestas contra a mineração tem sido ameaçado de morte em várias ocasiões.
25Krenak rejeita a desvalorização que se faz da história indígena, pois, “no caso dos povos indígenas a
memória continuada tem que visitar um lugar que insistem em chamar de mito, porque querem esvaziar ela
de sentido histórico, e, portanto, chamam de mito”. Disponível em: http://ailtonkrenak.blogspot.com/.
Acesso em: 12 set. de 2018.
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história dos subalternos está oculta, “é necessariamente desagregada e episódica”
(GRAMSCI, 2011, p.135), deixando como desafio a realização da história “integral”.

De modo a resgatar a riqueza das inúmeras insurgências populares, a gênese,
a complexidade, o jogo de forças em ação, suas conexões com o contexto, o
‘assédio recíproco’ que se estabelece entre os grupos dominantes e os
subalternos, o reconhecimento da capacidade de iniciativas desses e as
potencialidades que emergem dos atos históricos. (SEMERARO, 2011, p.
295).

Para uma história “integral” da América é necessário reconhecer os registros que
os povos ancestrais realizaram e realizam, através de outras perspectivas e fontes: orais,
pinturas, tecidos, ritos, mitos, artefatos. Para Julieta Paredes (2020) as informações
históricas se encontram, também, na memória viva dos povos. “A memória desses
territórios, do Tawantinsuyo é a forma como lhe damos significado e sentido existencial
à vida hoje. A memória desenha o sentido histórico dos fatos e das lembranças”
(PAREDES, 2020, p. 56)26. Os espanhóis e portugueses não conseguiram enxergar o que
tinham na frente, não o viram, não o reconheceram, não o levaram em conta.

[...] homens angustiados pelos direitos de primogenitura, a bastardia, a dote, a
propriedade privada da terra, benefícios dos quais eles não eram parte devido
à crise social que vivia a Europa [...] o culto às e aos defuntos, a força e
atualidade entre os e as vivas, dos e das ancestrais mortas e mumificadas. Não
podiam entender como se exercia governo na busca do mais capaz para o
mando e liderança e não a simples sucessão hereditária por se mesma. Não
entendiam como funcionavam os parentescos, a circularidade, o muyu, a
divisão em metades, a dualidade e a reciprocidade.27 (PAREDES, 2020, p. 57).

A partir dessa cegueira foram criando-se imaginários onde o índio se ajoelha na
areia em atitude de admiração e submissão frente ao “deus branco” que chega. Um
imaginário que está longe de ser verdadeiro. Ailton Krenak declara em entrevista que os
conquistadores “[...] chegaram aqui famélicos, doente e o Darci Ribeiro diz que eles

26 Tradução nossa. No original: “La memoria de estos territorios del Tawantinsuyo es la forma como le
damos significado y sentido existencial a la vida hoy. La memoria diseña el sentido histórico de los hechos
y los recuerdos”.
27 Tradução nossa. No original: […] hombres agobiados por los derechos de primogenitura, la bastardía,
la dote, la propiedad privada de la tierra, beneficios de los cuales ellos no eran parte debido a la crisis social
que vivía Europa […] el culto a las y los difuntos, la fuerza y actualidad entre los y las vivas de los y las
ancestras muertas y momificadas. No podían entender cómo se ejercía gobierno en la búsqueda del más
hábil para el mando y liderazgo y no la simple sucesión hereditaria por sí misma. No entendían cómo
funcionaban los parentescos, la circularidad, el muyu, la división en mitades, la dualidad y la reciprocidad.
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fediam. Quer dizer, baixou uma turma na nossa praia que estava simplesmente podre. A
gente podia ter matado eles, afogá-los” (GREG NEWS, 2020). Entretanto, a postura dos
povos originários não foi essa. “Durante muito mais do que 100 anos o que os índios
fizeram foi socorrer brancos flagelados chegando na nossa praia” (Ibidem). Para Davi
Kopenawa o encontro com o branco, já no século XX, foi aterrorizante:

Pensei que eram espíritos canibais e que iam nos devorar. Eu os achava muito
feios, esbranquiçados e peludos. Eles eram tão diferentes que me
aterrorizavam. Além disso, não compreendia nenhuma de suas palavras
emaranhadas. Parecia que eles tinham uma língua de fantasmas.
(KOPENAWA, 1999, p.16).

Nesse “desencontro” o imaginário mediou a visão histórica sobre esse “Outro”.
Os europeus tiveram que reajustar, por exemplo, sua perspectiva sobre o espaço e sobre
o território.

Na representação europeia do território e da fronteira indígena no período
colonial há um aspecto absolutamente básico, que deriva da ressonância da
visão de mundo: o fato de que os espaços descobertos pelos colonizadores
obrigaram o europeu, em primeiro lugar, a repensar todas as suas concepções
geopolíticas. Conforme salientou Guillermo Céspedes de Castillo (1988), a
fronteira medieval europeia foi formada no âmbito geográfico mediterrâneo,
onde os rios eram rios e não coisas gigantescas e onde as montanhas e a
paisagem como um todo eram relativamente familiares. Os homens
mediterrâneos sentiam esta paisagem como uma medida de si mesmos. Em
contraposição a esta Europa mediterrânea, a América encontrada era
desmesurada, imensa: rios que pareciam oceanos, árvores de altura
inacreditável. A diferença de escala no mundo físico foi um impacto, também
porque abrigava uma humanidade distinta e desconhecida. Não é por outra
razão que a construção da geografia da América se situaria numa relação
dialética entre ficções, mitos e realidades, constituindo as imensas “geografias
imaginárias”. (MALDI, 1997, p.189).

Entretanto, houve quem conseguiu discernir além das aparências promovendo
debates e argumentações, que ameaçaram os interesses econômicos. Buey (1995) explica
como os espanhóis sofreram questionamentos dentro da área jurídica e no âmbito do
poder da cultura espanhola da época, derivados dos argumentos de Bartolomé de las
Casas sobre a colonização das Américas, promovendo “[...] ‘o enfraquecimento’ do
próprio ‘código moral’ dos colonizadores, a ‘autocrítica’ gerada nessa cultura que até

40
então havia afirmado sem vacilar a própria ‘superioridade.’”28 (BUEY, 1995, p.30)29. A
análise de Buey30 apresenta algumas das forças que se tencionaram a partir da colonização
espanhola, através dos discursos de Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas e o
contexto histórico e socioeconômico no qual viveram. Promoveu-se um debate sobre o
direito, ou não, de ocupar e explorar os novos territórios onde se encontravam os
“bárbaros”. Se anteriormente os bens comuns estavam ligados diretamente à comunidade,
ou seja, ao que determinada comunidade possuía ou utilizava, o novo conceito de bem
comum vai se entender como “[...] Um bem potencialmente usado ou possuído por todos
(o que inclui, naturalmente, aos estrangeiros)” 31 (BUEY, 1995, p. 83) ou, dito de outra
forma, há uma mudança fundamental quando se passa de considerar “as coisas que são
comuns”, “[...] as coisas que não pertencem a ninguém [...] que não são especificamente
de ninguém” 32 (BUEY, 1995, p. 84), portanto, passíveis de serem apropriadas pelo
primeiro que chegue e tenha meios para explorá-las. Em consequência, a exploração
aconteceria “[...] em nome da superioridade técnica e cultural”33 (Ibidem).
Bartolomé de las Casas, opondo-se a essa visão, se pergunta por que os indígenas
não exploravam algumas de suas riquezas, chegando à conclusão que podiam existir
motivos de caráter cultural e religioso de alta relevância. E, se uma cultura considera
sagrado um solo, uma montanha, porque nela habitam os deuses, seria motivo suficiente
para não a explorar?

Las Casas e outros freis observadores captaram muito bem: que pode acontecer
que uma tribo, étnica, nação, povo, etc., não tenha explorado certos recursos
naturais por motivos, culturais desses que consideramos profundos (religiosos
ou éticos). Nesse caso, o fato de que a imaginação coletiva tenha dado esse
caráter sagrado a uma montanha na qual, segundo as crenças de uma
determinada cultura, moram os próprios deuses, se apresentará como
argumento suficiente para que o ouro ou a prata existente nas entranhas da
montanha não seja extraído. Para a cultura invasora ou colonizadora, esse
ponto de vista (ou pelo menos sua conclusão prática) será considerado como
um atraso e, portanto, a defesa radical do lugar pelos indígenas vai aparecer
para o hóspede, que acredita ter o direito de viajar por aquelas terras e explorálas, como uma agressão ou injúria, sentimento este que, em última instância
28 No original: el debilitamiento del própio ‘código moral’ de los colonizadores, ‘la autocritica’ generada
en esta cultura que hasta entonces había afirmado sin vacilaciones la propia ‘superioridad’.
29 Tradução nossa.
30 Fernandez Buey publicou suas análises e reflexões no livro “La Gran Perturbación”, em 1995.
Mergulha nos argumentos de alguns defensores dos direitos indígenas, como Bartolomé de las Casas, frente
ao espólio colonizador.
31 Tradução nossa. No original: “Um bien potencialmente usado o poseído por todo el mundo (lo que
incluye naturalmente, a los extranjeros)”.
32 Tradução nossa. No original: “las cosas que son comunes”, a considerar “las cosas que no pertenecen
a nadie” […] que no son específicamente de nadie.”
33 Tradução nossa. No original: “em nombre de la superioridad técnica y cultural”.
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[...], justifica a guerra santa e, com ela, a exploração mineira, etc.34 (BUEY,
1995, p. 86).

A forma de deslegitimar tal posicionamento foi, como vimos, apelar para a
superioridade cultural e técnica do europeu e inferioridade-atraso indígena. Contudo,
sabemos que existiam culturas indígenas com elevado nível tecnológico. Os povos
indígenas tinham técnicas, conhecimentos e instrumentos, desenvolvidos ao longo de
gerações, que lhes permitiram reproduzir com abundância suas vidas nos territórios. Fazse necessário olhar esta questão rompendo a lógica da “superioridade x inferioridade”
técnica. A tecnologia mais “avançada” torna-se “inútil” se não consegue trazer respostas,
resolver problemas, satisfazer necessidades em um determinado território. Os
conhecimentos e cooperação indígena foram fundamentais para o sucesso da empreitada
dos colonizadores, pois as tecnologias dos colonizadores não davam conta de se abrir
caminho e sobreviver nas florestas35.

Os índios foram o saber, o nervo e o músculo dessa sociedade parasitária.
Índios é que fixavam os rumos, remavam as canoas, abriam picadas na mata,
descobriam e exploravam as concentrações de especiarias, lavravam a terra e
preparavam o alimento. Nenhum colonizador sobreviveria na mata amazônica
sem esses índios que eram seus olhos, suas mãos e seus pés”. (RIBEIRO, 2006,
p. 285).

Aos olhos de alguns indígenas, esta postura de superioridade através da técnica é
uma perda de sabedoria do branco.

Nos primeiros tempos, os brancos viviam como nós na floresta e seus
ancestrais eram pouco numerosos. Omama transmitiu também a eles suas
palavras, mas não o escutaram. [...] eles se tornaram eufóricos e se disseram:
“Nós somos os únicos a ser tão engenhosos, só nós sabemos realmente fabricar

34 Tradução nossa. No original: “Las Casas y otros frailes observadores captaron muy bien, a saber: que
puede ocurrir que una tribu, etnia, nación, pueblo, etc., no haya puesto en explotación ciertos recursos
naturales por motivos, culturales de esos que consideramos profundos (religiosos o éticos). En ese caso ya
el hecho de que la imaginación colectiva diera carácter sagrado a una montaña en la que, según las creencias
de una determinada cultura, habitan los propios dioses, se presentará como razón suficiente para que el oro
o la plata contenido en las entrañas de la misma no sea extraído. Para la cultura invasora o colonizadora,
este punto de vista (o por lo menos su conclusión práctica) será considerado como un atraso y, por lo tanto,
la defensa encarnizada del lugar por los indígenas aparecerá, en última instancia, como una agresión o
injuria al huésped que se cree en el derecho a viajar por aquellas tierras y explotarlas, sentimiento este que
permitirá también en última instancia […] justificar la guerra justa y, con ella la explotación minera, etc.”
35Ainda que os espanhóis e portugueses tivessem uma tecnologia mais “avançada” em alguns campos
como, por exemplo, a guerra ou a navegação por mar.
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as mercadorias e as máquinas! ” Foi nesse momento que eles perderam
realmente toda sabedoria. (KOPENAWA, 1999. p. 20).

A construção da superioridade “branca” e da subalternidade indígena teve outro
elemento que nos parece fundamental levar em conta da perspectiva da colonialidade do
poder. Aníbal Quijano (2014a) 36 apontou que a colonização produziu a ideia de raça
argumentando que pessoas e povos são desiguais porque existem raças superiores e
inferiores, sendo que essa ideia vai redefinir todas as formas de desigualdade posteriores,
tais como etnicidade, linhagem, gênero. Para o autor, essa episteme construída se
sustentou na mística religiosa dualista (alma/corpo; razão/natureza) e na biologização
(ideia de raça) e permanece hoje inserida impedindo a igualdade social, impossível nesses
parâmetros. Para Quijano, este conflito epistêmico é o mais importante e difícil de
resolver, pois é necessário produzir uma nova subjetividade, que vai ao encontro da luta
hegemônica à qual Gramsci fazia referência; uma nova concepção de mundo, uma
reforma intelectual e moral que seja capaz de superar este tipo de civilização injusta e
desumana.
Para Mariátegui (2001) os primeiros conquistadores que chegaram ao continente
vinham com espírito de aventura, eram homens de brio. Talvez, aqueles que, como
Ribeiro (2006) relatou, conseguiram admirar a grandeza do que encontraram: “[...] Os
cronistas, que documentaram aqueles aldeamentos após os primeiros contatos com a
civilização, ressaltaram o vulto das populações, que se contavam por milhares em cada
aldeia, a fartura alimentar e a alegria de viver que gozavam” (RIBEIRO, 2006, p. 279).
Contudo, depois dos conquistadores, chegaram os colonizadores. “Depois de Pizarro
termina a Conquista; começa o Coloniaje. E se a conquista é uma empresa militar e
religiosa, o Coloniaje não é mais que uma empresa política e eclesiástica”
(MARIATEGUI, 2001, p.171)

37

. Morria o conquistador submetido aos interesses

econômicos e políticos dos reinos de Espanha e Portugal e surgia aquele que vinha a
disputar os territórios lucrativos. Os conquistadores podiam até representar para alguns
grupos indígenas “o retorno de um irmão que foi embora há muito tempo”, porém, os

36Anibal Quijano Obregón (1930-2018) foi um sociólogo e político peruano. Formulou, na década de
1990, a Teoria da Decolonialidade do Poder. Analisou as novas identidades que a colonização produziu
afirmando que a ideia da desigualdade, da inferioridade cultural e até étnica se fixariam nessas novas
identidades (QUIJANO, 2014b, p.759).
37 Tradução nossa. No original: “Después de Pizarro concluye la Conquista; comienza el Coloniaje. Y si
la conquista es una empresa militar y religiosa, el Coloniaje no es sino una empresa política y eclesiástica.
–El eclesiástico reemplaza al evangelizador.”
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colonizadores, violentos e numerosos, que obedeciam às demandas comerciais daquele
momento, precisaram avançar e garantir mão de obra, fazendo do indígena e,
posteriormente, do negro trabalhadores escravos. Da mesma forma, o místico missionário
da conquista, segundo Mariátegui, dará passo a um clero ambicioso e cruel.

A evangelização teve sua etapa heróica, aquela na qual Espanha nos enviou
missionários, com os quais ainda estava vivo o fogo místico e o ímpeto militar
dos cruzados[...]. Porém, - vencedor o pomposo culto católico do rústico
paganismo indígena -, a escravidão e a exploração do índio e do negro, a
abundância e a riqueza relaxaram o colonizador. O elemento religioso ficou
absorvido e dominado pelo elemento eclesiástico. O clero não era uma milícia
heróica e ardente e, sim, uma burocracia bem paga e bem olhada. 38
(MARIÁTEGUI, 2001, p. 173).

Primeiro foi o indígena; com sua história, suas organizações e complexidades,
com suas culturas, línguas, economias, técnicas, éticas, com suas religiões, contradições,
pedagogias e políticas. Indígenas que continuam percorrendo a história resistindo ao
desmantelamento de suas sociedades e visões de mundo. Questões aqui apontadas fizeram
parte do processo inicial de colonização como: a negação do outro e seu encobrimento; a
construção de imaginários de uma suposta “superioridade ” europeia, branca (apoiada na
episteme racial); a cobiça, o saqueio e usurpação; etc. Além de derivar em uma profunda
incapacidade, até nossos dias, para construir a história “integral”, colocou os alicerces de
condições subalternas que existem até hoje.
2.2 A CEGUEIRA DO “OU(T)RO” E AS FRONTEIRAS NO MATO GROSSO

Foi a partir do Tratado de Tordesilhas, em 7 de julho de 1494, assinado entre os
Reis Isabel de Castilla e Fernando de Aragón, e o rei Alfonso V de Portugal, que houve
uma repartição territorial das colônias nas Américas afetando o atual território matogrossense39 - que inicialmente pertenceu aos espanhóis e, após firmado o Tratado, passou
a se configurar como território da colônia portuguesa. Foram os jesuítas, a serviço dos

38 Tradução nossa. No original: “La evangelización tuvo su etapa heroica, aquélla en que España nos
envió misioneros en quienes estaba vivo aún el fuego místico y el ímpetu militar de los cruzados […] Pero
- vencedor el pomposo culto católico del rústico paganismo indígena -, la esclavitud y la explotación del
indio y del negro, la abundancia y la riqueza, relajaron al colonizador. El elemento religioso quedó
absorbido y dominado por el elemento eclesiástico. El clero no era una milicia heroica y ardiente, sino una
burocracia regalona, bien pagada y bien vista”.
39 Esse Mato Grosso era bem maior abrangendo os atuais estados de Rondônia e Mato Grosso do Sul.
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espanhóis que criaram os primeiros núcleos na região, sendo expulsos pelos bandeirantes
em 1680. A missão foi uma “[...] instituição de fronteira” (MALDI, 1997, p.193)
característica da colonização ibérica, que teve a adesão de alguns grupos indígenas,
armados e organizados pelos jesuítas para lutar contra os lusitanos. A partir dos encontros
com indígenas que se opunham ao invasor e, os que os “acolhiam” docilmente, foi criada
uma diferenciação entre eles. “[...] Para os lusitanos existiam os índios mansos aos quais
devia se garantir as aldeias e a educação, e os bárbaros que lutavam e impediam o avanço
sobre as fronteiras, em aliança com os espanhóis” (MALDI, 1997, p. 204).
Diante das disputas territoriais, os lusitanos inicialmente buscaram alianças com
diversos povos indígenas. Pretendendo fazer deles aliados contra os índios que lutavam
com os espanhóis, os reconheceram como confederados, dando-lhes a vassalagem do Rei.
“[...] O índio como ‘guardião da fronteira’ é, sem dúvida, a mais significativa
representação do índio na mentalidade setecentista” (MALDI, 1997, p. 208)40.
O processo colonizador de exploração comercial dos recursos naturais na
Amazônia, e sua necessidade de mão de obra em territórios como Mato Grosso, Minas
Gerais e Goiânia levaram a consolidar a dinâmica de exploração humana. “[...] A solução
consistiu em escravizar aldeias inteiras, mantendo as mulheres e as crianças praticamente
como reféns, enquanto os homens trabalhavam nas expedições que batiam a floresta”
(RIBEIRO, 2006, p. 281).
Foi também nessa época (1673) onde se tiveram as primeiras notícias do Araguaia
reportadas, quando o bandeirante Manoel de Campos Bicudo atravessou a região em
busca de escravos indígenas. Dentre outros registros históricos se destaca a carta escrita
pelo alferes José Pinto da Fonseca41, ao governo de Portugal, em 1775, na qual narra o
encontro pacífico com os Karajá42 que habitam até hoje a Ilha do Bananal (ISA, 2017).

40 Interessante constatar como, na atualidade, os indígenas e comunidades tradicionais adquirem o papel
de “guardiões das florestas”, diretamente ligados a uma luta entre fronteiras que se deu, por um lado, com
a expansão do modelo capitalista de produção (agronegócio, mineração, empreendimentos de diversos
tipos) e, por outro lado, com os modelos produtivos alternativos no campo da agroecologia.
41 Em 1775, o alferes de dragão José Pinto da Fonseca comandava uma bandeira a pedido do governador
e, dessa forma, entrou em contato com os índios Javaé e Karajá, de forma pacífica. “Em reconhecimento
aos serviços prestados - tais como a conquista dos Karajá, Javaé e Xakriabá - o rei D. José conferiu-lhe o
posto de capitão agregado à companhia de dragões” (Ravagnani,1986, p. 128).
42 Os textos históricos informam ter havido duas frentes de contato com a sociedade nacional. A primeira
é representada pelas missões jesuítas da Província do Pará, assinalando a presença do Padre Tomé Ribeiro
em 1658, que se encontrou com os Karajá do Baixo Araguaia. A segunda frente de contato está relacionada
com as bandeiras paulistas rumo ao Centro-Oeste e Norte do Brasil, como a expedição de Antônio Pires de
Campos, que se estima ter ocorrido entre os anos de 1718 a 1746. Suas aldeias foram alvos fáceis de
inúmeras frentes religiosas, planos governamentais, visitas de presidentes da República como Getúlio
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“[...] Não havendo nenhuma riqueza em suas terras que interessasse aos colonizadores
não houve invasão destes, apenas meras visitas anuais”. (RAVAGNANI, 1986, p.129). O
interesse maior era manter bons relacionamentos com os índios e aproveitá-los como
mãos de obra. Ravagnani, no seu estudo dos aldeamentos na região explica:

A colonização - como frente de expansão do capitalismo europeu - usou o índio
tanto quanto outras etnias e os próprios europeus despossuídos de capital. Dela
se beneficiou apenas a classe dominante. Desse modo, durante a primeira fase,
a mão-de-obra indígena na mineração foi desnecessária. A finalidade dos
aldeamentos era manter o índio pacífico confinado. Dos hostis cuidavam os
bandeirantes, matando, escorraçando, expulsando para regiões distantes,
aprisionando os remanescentes e entregando-os aos aldeamentos
(RAVAGNANI, 1986, p. 138).

Os indígenas foram fundamentais para desbravar territórios, como o Araguaia, já
que somente eles conheciam e dominavam os rios inexplorados pelos colonizadores.

As ordens eram no sentido de ir à selva com padres e índios mansos buscar os
irmãos para viverem em comunhão com os colonizadores. O método deveria
ser através da persuasão e da dádiva. O objetivo era tornar todas as tribos
amigas e aliadas (RAVAGNANI,1986, p. 139).

Entretanto, essa imagem do “índio manso”, como foi o caso dos Karajá,
invisibiliza as lutas desta etnia que, por exemplo, se coligou, em 1813, com os índios
Xerente e Xavante para destruir o Presídio Militar de Santa Maria do Araguaia, exercendo
uma forte resistência à implantação de colônias militares às margens do rio Araguaia
(ANDRADE; BASTIANI, 2012).
Como vimos, os povos indígenas, numerosos e diversos, adotaram diferentes
estratégias frente ao colonizador: fugir para dentro das matas, 43 evitando dessa forma o
contato com o “branco”, de criar alianças e de combater os invasores.

Vargas (1940) e Juscelino Kubistchek (1960). Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/povo/inykaraja/print. Acesso em: 22 set. de 2017.
43 Segundo a Fundação Nacional do Índio (Funai), existem, atualmente, no Brasil, cerca de 107 registros
da presença de índios isolados em toda a Amazônia Legal. O isolamento representa, em muitos casos, uma
opção do grupo, que pode estar pautada pelas suas relações com outros grupos, pela história das frentes de
ocupação na região onde vivem e também pelos condicionamentos geográficos que propiciam essa situação.
Em julho de 2006, foi criada a Coordenadoria Geral de Índios Isolados e Recém Contatados, subordinada
à Diretoria de Assistência da Funai, que visa proteger os indígenas que em relativo estado de autonomia
não tem domínio sobre as forças dominantes de seu entorno.
Disponível em:
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No início do século XVIII, o descobrimento do ouro acelerou o povoamento
destas terras mato-grossenses. Os bandeirantes chegaram ao Rio Coxipó44 em busca dos
índios coxiponés e logo descobriram ouro nas margens do rio, alterando assim o objetivo
da expedição. Fundou-se o Arraial da Forquilha, assim designado pela forma em forquilha
do encontro dos rios dos Peixes, Coxipó e Mutuca, como núcleo que dará origem à atual
cidade de Cuiabá.
Pelos registros existentes, o nome Mato Grosso é originário de uma grande
extensão de sete léguas de mato alto, quase impenetrável, localizado nas margens do rio
Galera, percorrido pela primeira vez, em 1734, pelos irmãos Paes de Barros. Os irmãos
aventureiros, em suas novas incursões ficaram impressionados com a altura e porte das
árvores e o emaranhado da vegetação secundária que dificultava a penetração,
denominando-a Mato Grosso. Perto desse mato fundaram as Minas de São Francisco
Xavier e toda a região adjacente, pontilhada de arraiais de mineradores, conhecidas na
história como as Minas de Mato Grosso.
Em Goiás, os buscadores de ouro se depararam, desde o início, com o povo
Xavante, sempre combatente e guerreiro. Os Xavante sofreriam todo tipo de retaliação
provocando a desagregação de seu grupo. Segundo Garfiel (2000), por volta de 1840
houve “uma cisão definitiva” do povo Xavante, dando origem ao grupo conhecido como
Xerente, que se estabeleceu próximo ao rio Tocantins, e ao grupo Xavante, que fugiu para
Mato Grosso, atravessando o rio Araguaia. Os Xavante foram durante décadas, uma
resistência aterrorizante à colonização na região.
A estratégia Xavante de ataques surpresa manteve invasores à distância
durante décadas. A defesa de extenso território foi essencial para manter sua
economia mista baseada na caça e coleta e, em menor escala, na agricultura.
Embora o governo Vargas retratasse o Oeste como uma utopia, os Xavante
conheciam a variabilidade do clima e a pobreza do solo da região, que faziam
da agricultura um empreendimento arriscado. Por requisitar um extenso
território para a caça de animais e coleta de frutas, babaçu e raízes, a
comunidade Xavante combatia qualquer invasor que ameaçasse acesso ao
precioso recurso natural. (GARFIELD, 2000, p. 27).

O descobrimento do ouro e diamantes na colônia fez de Portugal uma grande
potência e o salto na produção se deu expressivamente no século XVIII. Segundo Pontón
(2017, p. 254), no final do século XVII “[...] se conseguiram 115 quilos e iniciou-se uma

http://www.funai.gov.br/index.php/nossas-acoes/povos-indigenas-isolados-e-de-recente-contato. Acesso
em: 3 de jul. de 2018.
44 O Coxipó é um rio de Mato Grosso que nasce na Chapada dos Guimarães, deságua, como um dos
principais afluentes, no rio Cuiabá.
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exploração exaustiva nas minas de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e o sertão da, que
renderam no ano 1.711, 15.000 quilos de ouro registrados […] e no ano de 1720, 30.000
[quilos]”45, transformando o João V no monarca mais rico da Europa.
O duro trabalho nas minas, também levou à importação massiva de escravos
africanos para o Brasil, que podem ter chegado a cinco milhões, trazidos de diferentes
partes do continente africano. Em Mato Grosso, estavam divididos em dois grupos
linguísticos: sudaneses e bantos (CORRÊA , 2016). Assumindo trabalhos domésticos, os
garimpos e a pecuária, a contribuição cultural dos diversos povos africanos é inegável.
Há diversas resistências dos descendentes desses povos, de forma que encontramos na
atualidade numerosos quilombos no estado, que lutam pelo reconhecimento de suas
terras.
Apesar da Europa do século XVIII estar tomada por monarquias absolutas de
direito divino, emergiria a ideia de Estado-nação. “[...] O Estado fazia sentido para
organizar os assuntos financeiros necessários para arcar com os próprios gastos do
Estado, cuja fonte principal eram os impostos” (PONTÓN, 2017, p. 296-303). As
Colônias foram submetidas a esta dinâmica, substituindo-se o tributo pelo pagamento de
impostos.
A ideia de Estado-nação vai trazer, também, a necessidade de construir uma
suposta “identidade nacional”. O mosaico de identidades e etnicidades, que foram
constituindo o Mato Grosso e o Brasil, nesse sentido, sofreram diversas tentativas de
“invisibilização”. Erguer uma suposta “brasilidade”, uma identidade nacional
homogênea, coerente com uma visão “única” da história, que pretendia colocar, por
exemplo, índios e negros no mesmo balaio, é desmistificada por Ailton Krenak.

Naturalizar o encontro dos índios com os negros nos quilombos como um
evento que emerge como uma representação da força, da aliança natural desses
povos contra o opressor é uma mistificação também, porque quando os negros
e índios constituíram alianças em algumas situações de quilombo eles eram
uma capacidade tão grande de alteridade, as identidades estavam tão claras que
você não tinha nenhum pote formando aquela ideia de colocar todos num
caldeirão e tirar dali um estrato. Então as pessoas sabiam que não eram matéria
prima, são seres humanos com biografias, vidas e histórias. Suas sociedades
tinham trajetórias próprias, eles tinham uma aliança circunstancial contra o
opressor. Mas eles não estavam criando uma nova civilização; essa
mistificação é uma maneira dos nossos continuados dominadores explicar e
justificar o tipo de história que estamos constituindo a longo prazo. A melhor
maneira de arrematar a história do Brasil de uma maneira edificante é dizer

45 Tradução nossa. No original: “[…] se consiguieron 115 kilos y se inició una explotación en toda regla
en los yacimientos de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás y el sertão de Bahía, que produjeron en 1.711,
15.000 kilos de oro registrados […] y en 1720, 30.000 [kilos]”.
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que mesmo os índios e negros sendo esfolados e mortificados, ainda ergueram
a bandeira da brasilidade. (KRENAK, 2018b, p. 1).

Em 1748, a região mato-grossense ganhou o status de Capitania de Mato Grosso.
Uma capitania fronteiro-mineira, ainda que a produção de gado também ganhasse
relevância. A coroa portuguesa concedeu isenções e privilégios a quem quisesse ali se
instalar. Houve uma verdadeira extorsão fiscal sobre os mineiros de Cuiabá, numa
obsessão institucional pela arrecadação dos quintos de ouro. Esse fato somado à gradual
diminuição da produção das lavras auríferas fez com que os bandeirantes pioneiros
fossem buscar o seu ouro cada vez mais longe das autoridades cuiabanas. Ademais, a
concentração de terras começara a se expandir através das sesmarias46. Além de ser difícil
cumprir a legislação, que limitava a concessão de terras a 13.068 hectares, os sesmeiros
concentravam múltiplas atividades na ia e foram compondo a elite agrária do estado.

Acreditamos, que diante mesmo do perfil parcial apresentado, os proprietários
de terras estavam envolvidos em vários setores da economia e da administração
da ia de Mato Grosso, e não se ocupavam apenas da produção de suas
propriedades. Neste sentido, obter terra era uma das formas de ter privilégios
na sociedade em que estavam inseridas. E, ainda podemos conjecturar que a
concessão de sesmarias juntamente, como outras formas de acesso à terra
contribuíram para a formação de uma possível elite agrária da ia. (SILVA,
2011, p.14).

Em 1850, antes da proclamação da República, foi editada a Lei nº 601, conhecida
como Lei de Terras. “[...] Esse diploma legal permitiu aos sesmeiros que não tivessem
cumprido as exigências de a legislação anterior revalidar sua concessão, e aos posseiros
sem qualquer título legitimar suas posses” (BRANDÃO, 2009, p. 5). A lei buscava
regularizar a situação fundiária, mas não foi tarefa fácil tendo exigido dilatar prazos e
reavaliar os pleitos sucessivamente. A postura dos governantes locais foi de
permissividade frente aos abusos cometidos por particulares na apropriação de terras. Esta

46 A prática administrativa de doação de sesmarias iniciou-se com a constituição das capitanias
hereditárias, em 1534. Com essa prática, as capitanias hereditárias eram também divididas em partes
menores, que eram as sesmarias. A distribuição de sesmarias incluía ainda deveres de cultivo durante certo
período, estipulado através das cartas de Sesmarias — os documentos emitidos pelas autoridades que
permitiam a doação das terras. No caso dos colonos portugueses na América, estes tinham o prazo de cinco
anos para cultivá-las e pagar os tributos devidos à Coroa Portuguesa. Porém, essa obrigação era raramente
cumprida. As sesmarias estiveram na origem dos grandes latifúndios no Brasil. A distribuição de grandes
extensões de terras a um único sesmeiro e, a utilização de terras que não estavam dentro dos limites
estipulados pelas cartas de Sesmarias contribuíram para a desigual distribuição de terras no Brasil, uma das
causas da desigualdade social ainda vigente no país.
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complacência “[...] revelou-se também na legalização dos excessos de área incorporados
ao título de domínio original, acima do permitido por lei” (MORENO, 1999, p. 70).
No final do século XIX, a política fundiária de MT “[...] estava voltada para a
expansão da grande propriedade, adequada ao sistema produtivo vigente e vinculada aos
interesses oligárquicos” (MORENO, 1999, p. 73). Indígenas e pequenos agricultores
deveriam transformar-se em trabalhadores do grande latifúndio, ou em pequenos
produtores individuais, rompendo a lógica comunitária. Segundo Maldi (1997), no século
XIX, a ideia de território “[...] pressupunha basicamente a transformação de índios em
lavradores, não necessariamente coletividades, mas famílias que deveriam receber
pequenas porções de terras. Civilizar significava necessariamente reduzir espaços e
implicava a dissolução das coletividades” (MALDI, 1997, p. 211-212).

2.3 PROGRESSO E CIVILIZAÇÃO: REFORÇANDO A CONDIÇÃO SUBALTERNA
A proclamação da república no Brasil, em 1889, trouxe dentro de si um somatório
de crises internas: o descontentamento de militares depois de guerra do Paraguai47, por
falta de indenizações; o descontentamento da Igreja, por conflitos com a maçonaria
apoiada por Dom Pedro; a progressiva vontade republicana que vinha se organizando
entre os militares e cafeicultores paulistas defensores da abolição; e o descontentamento
de fazendeiros escravistas a partir da lei Áurea, decretada pela Princesa Isabel em 1888 e
que não garantiu as indenizações que eles reivindicavam para libertar os escravos. Esses
elementos foram registrados na história oficial, que confluíram até o golpe republicano
comandado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que expulsou os monarcas do país.
Era época de oligarquias em permanente disputa e coronéis 48 do Brasil rural na
república oligárquica (1894-1930), como foi conhecida, por ser comandada pela elite
paulista e mineira. No nível nacional havia uma hierarquia entre os estados, com maior
ou menor autonomia em relação ao governo federal. São Paulo (produtor de café) e Minas
Gerais (produtor de leite) se revezaram durante 37 anos no governo dando lugar a política

47 A Guerra do Paraguai (1864-1870) foi um grande conflito armado entre Paraguai e a chamada Tríplice
Aliança, composta pelo Brasil, Argentina e Uruguai. Segundo Amayo, “é apenas parte de um conjunto de
guerras que caracterizam a emergência e desenvolvimento da fase imperialista. Faz parte das agressões que
a periferia sofreu das potências centrais nesse período” (AMAYO, 1995, p.264).
48 Os grandes latifundiários e oligarcas começaram a financiar campanhas políticas de seus afilhados e,
ao mesmo tempo, ganhar o poder de comandar a Guarda Nacional. A patente de coronel da Guarda
Nacional, passou a ser equivalente a um título nobiliárquico, concedida de preferência aos grandes
proprietários de terras, não significando propriamente uma patente militar. Desta forma os chamados
coronéis no âmbito rural conseguiram adquirir autoridade para impor a ordem sobre o povo e os escravos.
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conhecida como “café com leite”. Além do café, o Brasil exportava cacau, cana de açúcar
e borracha.
Ao mesmo tempo, nas cidades com maior liberdade de movimento e fluxos de
ideias, a crescente industrialização levada, em grande parte, por imigrantes do velho
continente, promoveu a organização sindical, declarando-se diversas greves contra o
governo. Mas, o equilíbrio entre poderes e o ideal democrático não chegou a se
concretizar, pois a governabilidade se dava na base da “troca de favores”, a eliminação
de oposições e as fraudes.
Nesse cenário de descontentamentos, na passagem para o século XX, houve no
Brasil rural diversos movimentos rebeldes, alguns com um forte componente messiânico
como Canudos (1893-1897), cujo líder Antônio Conselheiro, seguido por centenas de
pessoas, mexeu com os interesses dos coronéis e da igreja católica aliada destes. Os
rebeldes foram exterminados depois de diversas tentativas feitas pelo exército. Também
aconteceu a Revolta de Juazeiro (1914), com Padre Cícero como líder principal. A guerra
de Contestado (1912-1916), entre Paraná e Santa Catarina, liderada pelo monge João
Maria e, posteriormente, por Maria da Rosa 49 . Nesta ocasião, posseiros tinham se
revoltado contra o governo depois que este concedeu as terras onde viviam para que
ingleses e americanos construíssem uma estrada de ferro ligando os estados de Rio
Grande do Sul e Rio de Janeiro. Chegaram a ser vinte mil revoltados que foram
combatidos pelo exército ao longo de cinco anos. Derrotado o levante, as terras passaram
às mãos de coronéis e latifundiários. No meio rural do nordeste surgiu o fenômeno do
Cangaço, dessa vez, caracterizado como banditismo 50 , com Lampião e Maria Bonita
como líderes que entraram para a história. O banditismo em Mato Grosso se instaurou
principalmente depois da guerra do Paraguai.

O aparecimento de bandos pequenos ou numerosos, mais ou menos
organizados, assumiu novos contornos em relação ao banditismo da fase
anterior a 1930 e se limitou à região sul do estado e à sua área de fronteira. Foi

49 Depois da morte de João Maria, Maria Rosa, uma jovem com quinze anos de idade, considerada pelos
historiadores como uma Joana D'Arc do sertão, dirigiu as insurreições. Era considerada pelo povo a virgem
comandante.
50 Hobsbawm, no seu livro Bandidos, define-os como “bandos de homens violentos e armados, fora do
alcance da lei e da autoridade (tradicionalmente, mulheres são raras), impõem suas vontades a suas vítimas,
mediante extorsão, roubo e outros procedimentos. Assim, o banditismo desafia simultaneamente a ordem
econômica, a social e a política, ao desafiar os que têm ou aspiram ter o poder, a lei e o controle dos
recursos” (HOBSBAWM, 2011, p. 21). Os bandidos, se situam fora do alcance dos poderoso e instauram
seu próprio poder. “Na verdade, a palavra bandido provém do italiano bandito, que significa um homem
‘banido’, ‘posto fora da lei’ seja por que razão for, ainda que não surpreenda que os proscritos se
transformassem facilmente em ladrões” (HOBSBAWM, 2011, p.26).
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uma época em que reinaram, quase sempre impunes, bandos como os
bochincheros e os quatreros, ou bandos chefiados por Sylvino Jacques, o mais
célebre de todos, pelos Quirinos, Flores, Pacas, Baianinhos, Galbas e Netos.
(CORRÊA, 2015, p.98).

O mais célebre bandido foi Sylvino Jacques “[...] conhecido pela população sulina
e fronteiriça como o Lampião de Mato Grosso” (CORRÊA, 2015, p. 99).
Apesar dos contextos diversos e as peculiaridades de cada movimento, o comum
era a profunda insatisfação motivada pelo estado de miséria e atropelos territoriais a que
o povo estava submetido por meio da concentração de terras, a violência, a seca e a falta
de políticas públicas, o que contribuiu para aprofundar as desigualdades a limites
insustentáveis.
A dinâmica governamental estabelecida foi uma esteira de alianças espúrias entre
coronéis, no âmbito municipal, que garantiam os votos através de violência, coerções e
repressão, aliados aos governadores, no âmbito estadual, que por sua vez davam o apoio
necessário ao presidente do país. Um grande acordo distante de qualquer estrutura
democrática.
Entretanto, também surgiram novas forças políticas, entre elas, o partido
comunista, que foi fundado em 1922. E, na década de 1920, o movimento chamado
tenentismo 51 que reivindicava o fim da corrupção, defendendo um governo forte e
centralizador, o voto secreto, o urgente desenvolvimento econômico e a moralização do
país, cujo levante contra as oligarquias não ocorreu, frustrando as intenções de derrubada
do governo pelos revoltosos.
O Mato Grosso, junto com outros estados do Norte, percorreu essa história como
região periférica do Brasil. Apesar de ter dentro da sua elite alguns políticos que se
destacaram e vieram participar da política nacional de forma mais importante52.
Interessa-nos enfatizar, com Galetti (2012), duas palavras-chaves que sintetizam
até as primeiras décadas do século XX a preocupação primordial das elites matogrossenses, que tinham se configurado nos séculos anteriores: civilização e nação. São
conceitos que, segundo a autora,

51 O tenentismo foi um movimento social de caráter político-militar que ocorreu no Brasil nas décadas
de 1920 e 1930, período conhecido como República das Oligarquias. Contou, principalmente, com a
participação de jovens tenentes do exército. Luiz Carlos Prestes, figura central do movimento, tinha a ideia
de adentrar-se em Mato Grosso através do Paraguai e percorrer todo o território brasileiro pelo interior.
52 Entre estes, esteve Joaquim Murtinho, que além de senador foi ministro no governo Campos Sales,
promotor da autonomia dos estados em troca do apoio dos governadores
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[...] fornecem o quadro mais amplo no qual é possível compreender as
representações, o imaginário sobre Mato Grosso, porque nelas ganham sentido
ideias que dividem o mundo entre bárbaros e civilizados, atrasados e
modernos, superior e inferior, na escala evolutiva da humanidade. [...] Nação
em vez de colônia, associado a um Estado estruturado. E civilização segundo
Norbert Elias expressava [...] a consciência que o Ocidente tem de si mesmo:
tudo aquilo em que a sociedade ocidental’ [...] se julga superior a sociedades
mais antigas ou sociedades contemporâneas mais primitivas. (GALETTI,
2012, p. 25).

Mato Grosso, com seu exuberante território, escassa população colonial e
sociedades indígenas esparsas se apresentava para o “civilizado” como um “deserto
selvagem”. A isto se somaram os permanentes conflitos entre coronéis e bandos políticos
na disputa pelo poder, aumentando aos olhos da nação o estigma de bárbaros.
No final da década de 1910, Mato Grosso (MT)53 vivia sumido no “[...] caos e
anarquia, conforme a avaliação quase unânime de seus protagonistas” (GALETTI, 2012,
p. 322). O governo federal chegou a decretar uma intervenção no estado, em janeiro de
1917. Esta intervenção não conseguiu atingir seus objetivos, ou seja, “[...] serenar os
ânimos políticos, ainda exacerbados, inclusive devido à atuação do próprio interventor,
que nem sempre conseguia equilibrar os interesses em disputa, dificultando a
normalização da vida política do Estado” (GALETTI, 2012, p. 323). Ao final de 1917,
houve certa pacificação, quando foi indicado como presidente de estado o bispo de
Cuiabá, D. Francisco de Aquino Corrêa 54 .

“[...] Enredados nessa ambiguidade,

[civilizados x bárbaros] os nativos tiveram dificuldade em representar a si próprios e a
sua terra natal de forma a contrapor-se, efetivamente aos elementos de barbárie com os
quais eram identificados” (GALETTI, ibid., p. 292).
Entrar na trilha do progresso e da civilização era uma obsessão e as mesmas
soluções que tinham sido tomadas nos estados do Sul e Sudeste do país foram apontadas
para o Mato Grosso, ou seja, aumentar sua conexão com os centros por meio de ferrovias
e promover a entrada de imigrantes europeus. A miscigenação entre brancos, índios e

53 Vale lembrar que o MT das primeiras décadas do século XX ainda não tinha sido dividido, fazendo
parte dele os atuais estados de Mato Grosso do Sul e Rondônia. Mato Grosso do Sul se constituiu como
estado em janeiro de 1979, e Rondônia a partir da Constituição de 1988.
54 Interessante constatar a participação da igreja como símbolo de “civilidade”, capaz de dar conta da
“barbárie” instalada nas disputas de poder. Dom Aquino propôs a criação de um brasão de armas para o
MT para o bicentenário do início da história do estado que busca representar a terra, como um grande campo
verde, um morro de ouro (amarelo), céu azul e galhos em flor, representando as ervas do sul e os seringais.
Ou seja, as riquezas minerais vegetais e pecuárias (segundo texto do projeto de lei). Uma imagem de fênix
era homenagem à tradição (fazia parte do antigo escudo usado no período colonial) e, na visão do bispo D
Aquino, um símbolo de imortalidade. O MT atravessou épocas douradas de “progresso” e fases terríveis de
estagnação, mas sempre ressurgindo das cinzas. E a divisa latina usada no escudo colonial trazendo de volta
“a virtude antes que o ouro” (GALETTI, 2012, p.336).
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negros colocava uma característica de raça no estado, que não respondia ao modelo de
civilização (superioridade) existente. Isto justificava ainda mais o investimento na
presença de estrangeiros para povoar e “civilizar” o estado. A forma de atrair o interesse
dos migrantes, sulistas e/ou estrangeiros se sustentava na propaganda sobre as inúmeras
riquezas da região, tais como terras férteis e águas abundantes, com o consequente
potencial de lucro e ascensão social que podiam adquirir os que quisessem investir ali.
Segundo Galetti (2012), a elite e políticos mato-grossenses se defendiam da
estigmatização com dois argumentos principais: o primeiro, justificando o atraso por
causas externas - as enormes distâncias, a falta de infraestruturas e a consequente
dificuldade de comunicação com a capital do país -, junto ao descaso dos governos
centrais para mudar esta situação. O segundo, atribuindo a parcelas da população, mais
especificamente bugres55 e proletários “[...] as qualidades negativas que em geral eram
imputadas ao conjunto dos mato-grossenses” (GALETTI, 2012, p. 316).

Nas narrativas que constroem essa imagem de Mato Grosso a história é linear,
sempre na mesma direção imperativa do destino de seus outros –mundo
europeu, o litoral brasileiro. Produto do jogo de contrastes entre selvagens e
civilizados, barbárie e civilização, modernidade e atraso, nessa história não há
lugar para a diferença, para a diversidade de tempos e de culturas, o que ela
registra é apenas uma defasagem entre etapas de um mesmo caminho
evolutivo. (GALETTI, 2012, p. 37).

Podemos encontrar na contemporaneidade discursos aparelhados a essa lógica
dicotômica. Por um lado, o atraso associado a populações que não foram absorvidas pelo
capitalismo e que guardam especificidades culturais de preservação e convivência com a
natureza, como é o caso das comunidades tradicionais e povos indígenas. Por outro lado,
o progresso associado à alta produção exploratória dos recursos naturais, associado a
empreendimentos que dominam, controlam e reconfiguram a natureza “selvagem” do
território, que têm no agronegócio e grandes representantes de origem sulista e/ou
estrangeira seu máximo exponencial. Vemos isto em manifestações como a realizada pela
senhora Kátia Abreu, quando ainda era senadora:

Existem algumas reservas no país que estão pequenas, de acordo com o
tamanho da tribo, da aldeia, da reserva. Concordamos com tudo isso, não há
nenhum problema. Nós não queremos tirar o sonho de ninguém por terra, todo

55 Bugre é uma denominação dada a indígenas pelos europeus. O vocábulo era aplicado para denotar
o indígena, no sentido de "inculto", "selvático", "estrangeiro", "pagão", e "não cristão".
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mundo pode sonhar por terra, agora, o sonho dele não pode custar o meu,
presidente! O sonho dos índios não pode custar o meu. O sonho dos Sem Terra
não pode custar o nosso. Então, Brasil é grande demais para que nós possamos
viver na idade média e, invasão de terra no terceiro milênio é atitude medieval,
de país subdesenvolvido. O agronegócio, que é um dos mais invejados do
mundo produziu uma das maiores agriculturas do planeta, é a cabeça enfiada
no terceiro milênio e, os pés soterrados na lama, no arcaico, no atraso, nas
invasões, uma coisa primitiva. (TV SENADO, 2013)56

No início do século XX, a instalação de ferrovias e linhas telegráficas que se
tornou estratégia essencial para a integração nacional e civilizatória, teve Cândido
Mariano da Silva Rondon57 como responsável por esta empreitada nos estados de Mato
Grosso, Amazonas, Pará, Acre, regiões do Purus e Juruá (Amazonas). Com raízes
indígenas, o militar sertanista Rondon atuou para garantir a proteção dos indígenas e sua
integração na nacionalidade brasileira.
No Estado Novo (1937- 1945), última fase da era de Getúlio Vargas, foi instaurada
uma forte centralização e adotadas medidas tais como os concursos para cargos públicos,
tentativa de desconstruir as oligarquias regionais. Também houve um investimento na
educação e meios de comunicação com intuito de transmitir valores nacionais. A máquina
de propaganda do governo Vargas funcionou a todo vapor na busca por hegemonia.
Vargas conseguiu uma aprovação importante e proximidade com as classes populares,
pois com ele foi criada a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o salário mínimo, o
imposto sindical, ainda que com um claro desmonte do papel reivindicativo dos
sindicatos, tudo dentro do projeto de industrialização do país. Porém, esses direitos
trabalhistas não chegaram ao campo, mantendo as oligarquias rurais com grande poder.
O que nos lembra a revolução passiva em Gramsci, quando analisa as relações produtivas
e sociais na Itália e o movimento das classes dirigentes para manter seus interesse sem
perder o consenso.

Haveria uma revolução passiva no fato de que, por intermédio da intervenção
legislativa do Estado e através da organização corporativa, teriam sido
introduzidas na estrutura econômica do país modificações mais ou menos
profundas para acentuar o elemento “plano de produção”, isto é, teriam sido

56 Na ocasião Kátia Abreu era senadora pelo PSD (TO) e presidenta da Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil (CNA).
57 Candido Mariano da Silva Rondon, mais conhecido como Marechal Rondon (Mato Grosso 5 de
maio de 1865 — Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 1958), foi um militar cujo pai vinha de família portuguesa
e sua mãe era uma indígena da etnia Bororo. Como engenheiro militar, foi responsável pela construção da
primeira linha telegráfica que cruzou o Mato Grosso. Chegou a construir mais de 4.000 quilômetros de
linhas telegráficas na Amazônia. Foi o primeiro diretor do Serviço de Proteção ao Índio (SPI).
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acentuadas a socialização e a cooperação da produção, sem com isso tocar (ou
somente limitando-se a regular e controlar) a apropriação individual e grupal
do lucro. (BENEDETTO, 2001, p.13).

O Norte e Centro-Oeste do Brasil continuavam esparsamente povoados, “[...] mais
de 90% da população brasileira ocupava cerca de um terço do território nacional”
(GARFIELD, 2000, p. 18) e o governo Vargas queria acabar com essa situação. Em 1940,
Getúlio Vargas visitou a aldeia dos índios Karajá, na Ilha do Bananal, no Brasil Central.

Os Karajá, então sob a responsabilidade de um órgão federal, o Serviço de
Proteção aos Índios (SPI), receberam a delegação presidencial com uma grande
cerimônia. Eles apresentaram rituais "tradicionais" e cantaram o Hino
Nacional diante da bandeira brasileira e Vargas, por sua vez, distribuiu facas,
machadinhas e ferramentas para os índios. Consoante com sua imagem de "Pai
dos Pobres", o presidente segurou um bebê Karajá nos braços. Depois de
explorar a Ilha, Vargas manifestou o desejo de reconhecer o território dos
"Xavante extremamente ferozes" que habitavam as redondezas. Da segurança
de seu avião, Vargas viu, através de binóculos, uma aldeia Xavante não
contatada. Encorajado por essa oposição potencial, o ilustre visitante esboçou
seu plano para o Oeste. Vargas prometeu distribuir terras para os índios
e caboclos que viviam na região. Ao "fixar o homem à terra", o Estado
extirparia as raízes do nomadismo, convertendo índios e sertanejos em
cidadãos produtivos. (GARFIELD, 2000, p. 15).

Civilizar o índio passou a ser um objetivo do Estado na era Vargas, considerandose que “[...] com sua esmagadora população inter-racial, o Brasil não poderia abraçar com
credibilidade uma ideologia que depreciasse todos os não europeus. Os brasileiros nãobrancos deveriam não só ser defendidos, mas aceitos” (GARFIELD, 2000, p.21). No
Estado Novo de Vargas vai se escolher uma imagem romântica e patriota do indígena,
tendo o Marechal Rondon como grande propagador desta representação: “[...] quem
poderia proteger melhor as fronteiras desprotegidas e ‘espaços vitais’ das ‘nações
cobiçosas’ que buscavam um depósito para seus ‘excessos de população’ do que o índio?”
(GARFIELD, 2000, p.21). Eles serão incorporados no serviço militar dando continuidade
à representação de guardião de fronteiras. Contudo, o Estado com Vargas continuaria
acatando o Código Civil de 1916, que definia os índios como “relativamente incapazes”,
forçando-os, segundo Garfield “[...] a lutar para expressar seus próprios pontos de vista
em relação a sua terra, comunidade, cultura e história” (GARFIELD, 2000, p.24).
Cabe lembrar que a questão indígena, no início do século XX, foi assumida pelo
Estado através de um órgão chamado Serviço de Proteção aos Índios e Localização de
Trabalhadores Nacionais (SPILTN), criado em 1910, posteriormente conhecido apenas
como “Serviço de Proteção ao Índio” (SPI), cujos objetivos eram proteger e integrar os
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povos indígenas, retirando essa responsabilidade das instituições religiosas. Entretanto, a
estratégia oficial para não deter a chegada do “progresso” foi o extermínio ou tornar
invisíveis os povos indígenas, principalmente, os povos que resistiam defendendo seus
territórios. Os atestados necessários para implantar qualquer empreendimento nas regiões
exigiam a não existência de indígenas. E tais documentos “[...] foram expedidos por
intermédio do órgão oficial responsável pelos indígenas, nesse caso pelo SPI (Serviço de
Proteção ao Índio) ” (BAMPI et al., 2017, p. 35). Já na década de 1960, o SPI foi
investigado numa comissão parlamentar de inquérito devido a inúmeras denúncias de
corrupção e genocídios contra os índios no Brasil. O procurador Jader de Figueiredo
Correia redigiu o Relatório Figueiredo (1967) 58 a pedido do ministro do interior
Albuquerque Lima. Nele, foram denunciadas verdadeiras caçadas humanas e atrocidades
realizadas por latifundiários e funcionários do SPI, com metralhadoras e dinamites
atiradas de aviões, inoculações propositais de varíola em povoados isolados e doações de
açúcar misturado a estricnina, entre as décadas de 1940 a 1960. O Relatório é contundente
e manifesta que tudo o que foi realizado foi “como se o índio fosse um irracional,
classificado muito abaixo dos animais de trabalho, aos quais se presta, no interesse da
produção, certa assistência e farta alimentação” (RELATÓRIO FIGUEIREDO, 1967,
p.4). O relatório ficou desaparecido por 45 anos e foi encontrado em 2013, no Museu do
Índio do Rio de Janeiro. Em 1967, tanto o SPI quanto o Conselho Nacional de Proteção
aos Índios, órgão encarregado de formular a política indigenista brasileira, foram
substituídos pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Não houve até hoje nenhum
inculpado pelos crimes perpetrados, apesar do relatório numerar com detalhes os diversos
delitos e responsáveis pelos mesmos. O próprio relatório aponta que o SPI “[...] degenerou
a ponto de persegui-los até o extermínio” (RELATÓRIO FIGUEIREDO,1967, p. 6).
Apesar, do país, na era Vargas, dar um salto importante em direção a uma
economia urbano-industrial, não se pode esquecer que EEUU e Alemanha estavam
interessados nas matérias primas de América Latina. Ao Brasil interessava negociar em
troca de recursos para o projeto de industrialização em curso. Durante a Segunda Guerra
Mundial (1939-1945), o Brasil se colocou ao lado de EEUU contra Alemanha e entrou na
guerra.

58O Relatório Figueiredo, redigido pelo então procurador Jader de Figueiredo Correia contém mais de 7
mil páginas preservadas em 29 dos 30 tomos originais. Recentemente foi utilizado pela Comissão da
Verdade, que apurava violações de direitos humanos cometidas entre 1946 e 1988 (ESTADO DE MINAS,
2013).
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Com a eclosão da Segunda Grande Guerra, a marcha do processo que levaria
ao falso nacionalismo/estatismo foi se solidificando com a assinatura dos
"Acordos de Washington", que curiosamente instituíram o monopólio estatal
da borracha através do Banco da Amazônia, com a participação de 50% de
capital norte-americano, e o monopólio estatal da exportação do minério de
ferro, através da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, constituída em 1942.
Como complemento fundamental do acordo, os preços das matérias-primas
foram congelados. (OLIVEIRA, 2016, p. 47).

Nesse processo de industrialização se configuraram novos agentes sociais no
cenário político nacional: a burguesia industrial, o proletariado e as classes médias
urbanas. O progresso, a “civilização” e a estrutura do Estado-nação, no Brasil passou a se
ligar a capacidade de desenvolver o capitalismo industrial.
Maciel (2011), estudando o período de 1940 e 1960, descreve as elites civis com
uma cultura política de personalismo autoritário, claramente representada por Vargas. As
Forças Armadas, que não acreditavam ser possível uma democracia liberal frente a uma
população analfabeta incapaz de tomar decisões em nível nacional, tinham uma
autoimagem de estrutura altamente organizada com forte responsabilidade nas conduções
nacionais, se necessário tomando o Estado. As elites emergentes no campo industrial
acreditavam que, entre as responsabilidades do Estado, estava a de “[...] Dotar o país das
infraestruturas indispensáveis para o crescimento da indústria, planejar e coordenar o
desenvolvimento da economia nacional, compatibilizando os interesses e necessidades de
seus diferentes setores [...] e controlar a força de trabalho” (MACIEL, 2011, p. 2), além
de impedir a expansão de qualquer ideologia extremista de esquerda.
Foi nesse contexto e com apoio dessas elites, que Getúlio Vargas inaugurou a
Fundação Brasil Central (FBC) e a Campanha “Marcha para o Oeste’ (1930-1945), em
plena crise política e econômica59. Os Xavante representaram um forte obstáculo. Ao
mesmo tempo, existia a ideia de que povos com a força e bravura dos Xavante “[...]
incorporavam o ideal das elites de uma essência indígena com suas contribuições
potenciais para o então chamado caráter nacional brasileiro” (GARFIELD, 2000, p. 26).
Nada que seduzisse os Xavante, que em novembro de 1941, “[...] assassinaram Pimentel
Barbosa e cinco de seus assistentes a bordunadas” (Ibidem). Candido Rondon, o defensor
dos indígenas, justificou esse ato declarando: “[...] O índio é uma criatura dócil de

59 Lembremos da quebra da bolsa de New York que atingiu o Brasil, principalmente, pela queda dos
preços do café. Com a crise, a importação deste produto diminuiu muito e os preços do café brasileiro
caíram. Para que não houvesse uma desvalorização excessiva, o governo brasileiro comprou e queimou
toneladas de café. Desta forma, diminuiu a oferta, conseguindo manter o preço do principal produto
brasileiro da época. Por outro lado, com a crise do café, muitos cafeicultores começaram a investir no setor
industrial, alavancando a indústria brasileira.
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inteligência primária que só necessita de meios brandos para se render aos nossos apelos.
Só posso, por isso, atribuir, o gesto impensado dos Xavante a alguma represália”
(GARFIELD, 2000, p. 26).
Aos olhos de Galetti (2012), as imagens “civilizatórias” exigiam o
“desaparecimento” daqueles que nesse imaginário representavam a “barbárie” e o
“atraso”.

Na Marcha para o Oeste (lançada por Getúlio Vargas no Estado Novo, 1937, e
o Plano de Integração Nacional, durante a ditadura militar, pós 1964,
encontramos as imagens de abundância de riquezas naturais e do vazio
populacional acionadas para justificar políticas de colonização destinadas a
trazer o progresso, a modernização e o desenvolvimento da região. E neles, as
sociedades indígenas, os camponeses, os despossuídos de toda espécie
ocuparam o mesmo lugar daquela gente indolente e sem espírito
empreendedor, cuja presença era descartada como um obstáculo no caminho
da civilização. (GALETTI, 2012, p. 372, grifos do autor).

A construção das condições subalternas que se impuseram aos povos indígenas
utilizou-se da negação de sua humanidade; a rapina sobre suas riquezas e a demanda por
mão de obra. A ignorância do dominador (no sentido, de sua incapacidade para “ver”,
“conhecer”, “dialogar”) o levou a exercer seu poder de extermínio, matando,
invisibilizando, difamando e explorando, em nome de um suposto “progresso e
civilização”.
A esta dinâmica foram se somando outras populações; os negros, os mestiços, os
miseráveis (posseiros, peões, camponeses, ribeirinhos etc.), muitos como mão de obra
escrava que o sistema colonial e capitalista foi mantendo com diversas maquiagens.
Entretanto, esses grupos, tão diferentes entre si, vão percorrer essa terrível história sempre
em movimento, resistindo.

2.4 O GRANDE CAPITAL NA REGIÃO DO ARAGUAIA E SEUS FLUXOS
HUMANOS
A “Marcha para o Oeste” trouxe para o Araguaia inicialmente uma migração,
principalmente, nordestina e nortista.
A migração na região começou a partir da atividade garimpeira de diamantes
no Rio Garças na década de 1940, feita principalmente por migrantes
nordestinos e nortistas, posteriormente, pela exploração territorial apoiada pelo
governo federal realizada por meio dos Irmãos Villas Boas, que estavam à
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frente do programa “Marcha para o Oeste”, durante o Estado Novo.
(QUINQUIOLO, 2016, p. 3).

Mais tarde, a pecuária foi fortemente potenciada na região do Araguaia se
sobrepondo a diversas formas de existência, especialmente a dos posseiros. Mas quem
eram esses posseiros, que tinham chegado pelos afluentes do Araguaia de Goiás, Pará e
Nordeste?

Os primeiros desbravadores da região são os hoje chamados posseiros.
Localizados aqui há 5, 10, 15, 20 e alguns até 40 anos. Cultivando o solo pelos
métodos mais primitivos, plantando arroz, milho, mandioca. Lavoura de pura
subsistência. Criando gado. Sem a menor assistência sanitária e higiênica, sem
nenhum amparo legal, sem meios técnicos à disposição. Aglomerados em
pequenos vilarejos, chamados Patrimônios (que foram vendidos pelo Estado
como terras virgens - Santa Terezinha, Porto Alegre/Cedrolândia,
Pontinópolis) ou dispersos pelo sertão afora a uma distância de 12 a 20 Km
uns dos outros. (CASALDÁLIGA, 1971, p. 8).

A Fundação Brasil Central (FBC), vinculada diretamente à Presidência da
República e, por isso, mais livre para definir seus programas de trabalho, tinha dupla
natureza jurídica. Tratava-se de entidade de direito público e, ao mesmo tempo, de direito
privado, de forma que, por um lado, tinha funcionários públicos responsáveis por algumas
funções administrativas tais como saúde, educação, pacificação de índios e, por outro
lado, geria algumas empresas de venda de mercadorias nas regiões exploradas.
Lembremos que existia o compromisso brasileiro com os EEUU, a partir do
Acordo de Washington 60 e diversos tratados, em priorizar esse país para as vendas
brasileiras para de matérias primas, que se encontravam na região amazônica, onde se
desenvolviam os trabalhos da FBC, como aconteceu na bacia Araguaia, palco de nossa
pesquisa.
Houve muitos empreendimentos, um deles: A Estrada de Ferro Tocantins –
EFT – esteve sob a administração da FBC entre 1945 e 1968, quando esta foi
extinta [...] A finalidade da instalação da ferrovia era propiciar condições para
o transbordo de mercadorias transportadas pela via fluvial Araguaia-Tocantins,
entre a região Centro-Oeste e a cidade de Belém, cujo porto possibilitava
acesso a outros mercados, do país e do exterior [...] Em diversos períodos, ao
longo desse tempo, a gestão da EFT foi exercida de maneira negligente e/ou
claramente corrupta. Não obstante isto, a estrada veio a se constituir em eixo
vital para o povoamento e o desenvolvimento de atividades econômicas, do
60 Os Acordos de Washington ocorreram após a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra
Mundial, em 1941. Aquela potência necessitava do apoio estratégico do Brasil e demais países
das Américas. Os acordos selaram em princípio um empréstimo de 100 milhões de dólares para a
modernização e implantação do projeto siderúrgico brasileiro, além da aquisição de material bélico no valor
de 200 milhões de dólares. Esses acordos foram decisivos para a criação da Companhia Siderúrgica
Nacional e da Companhia Vale do Rio Doce.
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vasto território das regiões do médio Tocantins e baixo Araguaia – porções dos
estados do Pará, Mato Grosso, Goiás (território atualmente pertencente ao
estado do Tocantins) e Maranhão. A ferrovia foi desativada pelo governo
militar pós Revolução de 1964, na década de 1970. (MACIEL, 2011, p. 9-10).

A FBC explorou, ainda, uma grande variedade de outros negócios como pecuária,
extração de madeiras, também no ramo de serviços e transportes, saúde e atividades
industriais. “[...] A obra de maior envergadura e complexidade, entre as realizadas pela
FBC, foi, porém, a implantação da cidade de Aragarças, às margens do rio Araguaia, nas
proximidades da Serra do Roncador. Ali se instalou a mais importante “base” de
operações da FBC” (MACIEL, 2011, p. 13).
A FBC deu condições para o desenvolvimento da Expedição Roncador-Xingu,
criada em 1943 com o objetivo de instalar uma rota de comunicações terrestre, aérea e de
radiocomunicação entre a cidade do Rio de Janeiro e a região amazônica. A primeira
expedição oficial na região, Roncador-Xingu (1944), foi liderada pelos irmãos Vilas
Boas, iniciando-se, a partir de um primeiro núcleo, no povoado de Xavantina61, através
da FBC.
À medida que os irmãos Vilas Boas mantinham contatos com os povos indígenas,
conhecendo a sua diversidade cultural, passaram a idealizar a criação do Parque Indígena
do Xingu. A reserva indígena foi criada oficialmente em 19 de abril de 1961, durante a
presidência de Jânio Quadros, quando o Congresso Nacional aprovou o Decreto nº
50.455, que estabeleceu as suas fronteiras legais. Os irmãos defendiam que a criação de
reservas e parques indígenas eram uma proteção para os índios. Para eles a integração do
índio à sociedade brasileira deveria ser lenta, para garantir a sobrevivência do índio, as
identidades étnicas e culturais desses povos. Entretanto, na visão do indígena Krenak:

Os irmãos Villas-Bôas eram os capitães do mato do Estado, não queriam que
os índios voltassem a ser índios. Para os Villas-Boas estava muito bom os
índios do Xingu; as 17 etnias que eles tinham colocado na arca de Noé eram
para ficar lá, os outros, o dilúvio tinha que levar. […] Era impensável para os
irmãos Villas-Boas que os Xacriabá pudessem, no final do século XX,
ressurgir como uma nação forte e capaz de reivindicar seus direitos no arranjo
político social da sua região, e consolidar uma presença como os Xacriabá
fazem no norte de Minas Gerais. (KRENAK, 2018b, p. 17-18).

Junto à questão indígena, uma grande massa de brasileiros pobres, especialmente
nordestinos desempregados sem condições para produzirem em seus estados de origem,

61 Hoje chamada Nova Xavantina, à beira do Rio das Mortes. No seu município se concentram
numerosas aldeias indígenas Xavante.

61
começavam a migrar para o sudeste, em busca de trabalho e emprego nos polos industriais
do país.

A partir de 1945, particularmente, a região Nordeste (Araguaia) passou a ser
mais ocupada por camponeses posseiros, migrantes de Minas Gerais, Goiás, e
de estados nordestinos. Em geral, seguindo os rios foram se instalando em suas
margens, fazendo surgir povoados, chamados de patrimônios. Com a chegada
dos grandes fazendeiros do Centro Sul, a partir da década de 60, e com as
políticas públicas da SUDAM, a região se tornou um verdadeiro "barril de
pólvora", com a presença de inúmeros conflitos entre índios, posseiros e os
grileiros de terras. (OLIVEIRA, 2016, p.164).

Houve uma forte migração à região centro oeste, já que o Sudeste não conseguia
empregar tais imigrantes e era preciso encontrar uma solução para esse grupo de
brasileiros (JOANONI NETO, 2014). Esta nova etapa de “colonização” 62 com seus
fluxos migratórios se caracterizou por incentivar principalmente a migração interna e a
expansão das fronteiras agrícolas em Mato Grosso, Maranhão e Pará. Os governos
colocaram em cena, nos períodos entre 1954 e 1970, diversos organismos oficiais63 para
o fortalecimento da política migratória e ocupação produtiva de um imenso território
“desaproveitado” da Amazônia, e se buscará angariar apoios empresariais nacionais para
os novos projetos na Amazônia64.

Na década de 1960 houve uma "Reunião de Investidores da Amazônia",
realizada através de um "cruzeiro" a bordo do navio Rosa da Fonseca, em nove
dias de viagem pelo rio Amazonas (dezembro de 1966) cujo objetivo era
sensibilizar e angariar recursos para investimentos na Amazônia. O espírito
dos empreendimentos foi sintetizado na reunião do Rosa da Fonseca marcada
por uma frase de João Gonçalves de Sousa, ministro e idealizador da viagem
62 A palavra “colonizar”, por seu lado, tinha mais o sentido de “ocupar” porções de território, mediante
povoamento e implantação de atividades produtivas, segundo padrões da economia de mercado, do que o
sentido tradicional da palavra, ou seja: desenvolver programa de distribuição de terras, em pequenos lotes,
a trabalhadores rurais cujas atividades, efetuadas em regime de trabalho familiar, possuam caráter de
subsistência - isto, muito embora, eventualmente, possa-se obter algum excedente comercializável de
produção (MACIEL, 2011, p.20).
63 Entre eles, o Instituto Nacional de Imigração e Colonização- INIC, em 1954; a Superintendência da
Política Agrária, em 1962, que absorveu as atribuições do INIC; e, em 1964, o Instituto Brasileiro de
Reforma Agrária – IBRA.
64 É importante esclarecer que os “incentivos”, criação de órgãos e estruturas governamentais para o
desenvolvimento dos interesses empresariais, realizadas pelos diversos governos, não podem ser
considerados movimentos autônomos, independentes, separando o campo econômico e o político. Há uma
relação orgânica entre Estado e os interesses privados. Afinamo-nos com Arruda (2017), que contesta a
ideia “de que tais políticas teriam se desenvolvido por deliberações autônomas desses governos e
respectivos governantes, de modo que a empresa capitalista, fechada no seu reino privado da economia,
imune à política, nenhuma interferência ou mobilização tivesse realizado no sentido da concepção e,
principalmente, da efetivação dessas políticas” (ARRUDA, 2017, p. 52-53). Faz-se necessário desconstruir
“o discurso empresarial de que esses ‘incentivos’, definidos autonomamente pelos governos, é o que
determina a instalação das suas empresas e negócios, quando na realidade, é a finalidade dos seus negócios,
a valorização do capital, o que determina a instituição desses incentivos por esses governos” (Ibidem).
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no discurso de instalação: “A Amazônia deve ter uma ocupação brasileira
realizada por brasileiros, numa jornada em que caberá ao empresariado
nacional o encargo maior. Isto é: a coragem empresarial foi sacudida pelo apelo
ao pioneirismo patriótico, com as riquezas potenciais e a vastidão de terras
servindo de isca”. (OLIVEIRA, 2016, p. 68-69).

Em 1964, com o golpe militar, o governo deu uma nova cara ao Banco de Crédito
da Borracha, que tinha sido criado por Getúlio Vargas, em 1942, contando com uma
participação acionária dos Estados Unidos. O intuito foi reativar a produção da seringa,
já que era a única região livre de conflito (guerra mundial) que teria condições de produzir
o látex na demanda exigida (segundo ciclo da borracha). Em 1966, o governo militar
mudou o nome para Banco da Amazônia S/A (Basa), constituindo-se como principal
instituição financeira na promoção do desenvolvimento na região amazônica.
A continuidade da colonização por parte dos governos da ditadura militar buscava
resolver os problemas sociais na região nordeste, tais como a estagnação econômica e
pobreza e, na região sul, as questões de concentração de terras e expulsão de trabalhadores
do campo. Outra forte máquina propagandística foi ativada, apresentando a Amazônia
como a nova terra prometida para um povo que sofria por causa da seca e dos conflitos
de terras. Porém, “[...] esse projeto de colonização pretendia atender aos interesses da
elite nacional e do capital estrangeiro” (GUIMARÃES NETO, 1986, p.84-85).

Há muito tempo, como se sabe, as riquezas minerais da Amazônia são
cobiçadas pelos grandes grupos econômicos internacionais. O acesso a esses
recursos, entretanto, faz parte da história contemporânea do país. Se até a
Segunda Grande Guerra Mundial a corrida a seu controle e exploração foi
lenta; no pós-guerra coube aos militares a tarefa de acelerar este controle e
exploração, assim como sua consequente entrega aos grupos econômicos
nacionais e internacionais. O móvel desse processo acelerado desencadeado
pelos militares brasileiros tem sua base na ideologia das "fronteiras
ideológicas" do pós-Segunda Guerra. A guerra fria e a luta capitalista contra o
comunismo moldaram nas escolas militares norte-americanas, o ideário da tese
da necessidade do controle das reservas de recursos minerais, sobretudo ferro
e manganês. Os militares brasileiros fizeram a leitura geopolítica da ideologia
norte-americana: ‘O que não entregar aos Estados Unidos entregar-se-á à
União Soviética’. (OLIVEIRA, 2016, p. 43-44).

Segundo Oliveira (2016), todas as estratégias do desenvolvimento capitalista
estavam atravessadas de expedientes da ideologia da segurança nacional. Para realizar
esses planos de desenvolvimento era preciso reestruturar os órgãos responsáveis, é como
vê a luz a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), 65 onde

65 Em 06/01/1953 o Congresso sancionou a Lei nº 1.806, que instituía o Plano de Valorização Econômica
da Amazônia e, em seu art. 22, criava a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia
– SPVEA. Posteriormente, o Presidente Juscelino Kubitschek criou a SUDENE – Superintendência de
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predominaram os projetos agropecuários. A expansão e reprodução capitalista continuava
seu curso histórico, porém, Oliveira (2016) aponta uma diferença em relação a outros
momentos históricos, já que a estratégia seria “[...] camuflar a entrega das riquezas
minerais, sobretudo da Amazônia, à aliança capital nacional/internacional sob o signo de
um falso nacionalismo” (OLIVEIRA, 2016, p. 70).
Existia uma histórica reivindicação pela reforma agrária que o Estado declarou
assumir para si, criando em 1964 o Estatuto da Terra (Lei n. 4.504, de 30/11/64) 66 .
Entretanto, “[...] o próprio Ministro do Planejamento do então governo militar, Roberto
Campos, garantiria aos congressistas latifundiários que a lei era para ser aprovada, mas
não para ser colocada em prática” (OLIVEIRA, 2016, p.76). Como vemos os governos
da ditadura militar criaram toda uma nova estrutura para atingir os objetivos de
“desenvolvimento” desse grande “deserto” que era a Amazônia. Surgirá o IBRA Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, e o INDA - Instituto Nacional de
Desenvolvimento Agrário, atuando entre 1964 e 1970.
Este foi um período de muita grilagem e venda de terras para estrangeiros, a tal
ponto que, em 1968, se instaurou uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar
graves denúncias, analisadas no chamado Relatório Velloso, que expôs altos níveis de
corrupção tanto de particulares como de funcionários públicos e cartórios, em relação a
venda de terras para estrangeiros. O Relatório declarou a prática comum de grilagem, a

Desenvolvimento do Nordeste. A SPVEA aplicou substanciais recursos financeiros no fomento agrícola e
pecuário, com resultados positivos e presentes, em termos quantitativos e qualitativos. Em 1º de fevereiro
de 1966, em Macapá, com a presença de governadores da região e membros do ministério, o Presidente da
República Castelo Branco anunciou o início da chamada “Operação da Amazônia” que tinha como
propósito: transformar a economia da Amazônia; fortalecer suas áreas de fronteiras; e fazer a integração do
espaço amazônico no todo nacional. O Presidente Castelo Branco sancionou a Lei nº 5.173, de 27 em
outubro de 1966, extinguindo a SPVEA e criando a SUDAM, junto com outros mecanismos para agilizar
a sua atuação e uma estrutura diferenciada. Em 27 de outubro de 1966, sancionou a Lei nº 5.174, dispondo
sobre a concessão de incentivos fiscais em favor da Região Amazônica. Em agosto de 2001, o presidente
Fernando Henrique Cardoso, na medida provisória nº. 2.157-5 criou a Agência de Desenvolvimento da
Amazônia (ADA), com uma estrutura pequena e orçamento limitado, e extinguiu a SUDAM. Em 2007, o
presidente Luiz Inácio Lula da Silva criou a nova SUDAM pela Lei Complementar N°124, de 3 de janeiro
de 2007, em substituição à Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA). A SUDAM passou a ser
uma Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Integração Nacional, tendo como missão institucional
promover o desenvolvimento includente e sustentável de sua área de atuação e a integração competitiva da
base produtiva regional na economia nacional e internacional nos nove estados da Amazônia Legal.
Disponível em: http://antigo.sudam.gov.br/index.php/institucional?id=87. Acesso em: 10 abr. 2018.
66 O Estatuto da Terra trazia duas grandes propostas: executar a reforma agrária e desenvolver a
agricultura. A Reforma Agrária nunca saiu do papel, no entanto, a agricultura, se desenvolveu em grandes
proporções, atendendo ao próprio desenvolvimento capitalista ou empresarial. Uma década antes a lei de
Terras nº 601, aprovada em 18 de setembro de 1850, buscou organizar a propriedade privada, sendo que
favoreceu principalmente os fazendeiros já instalados.
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partir da década de 1950, para transferir grandes extensões de terras a grupos nacionais e
estrangeiros, no estado de Mato Grosso, Pará e Amazonas.

f) - Estado de Mato Grosso: apesar das poucas informações obtidas até agora,
devem ser grandes as áreas em poder de 50 grupos estrangeiros, já que
possivelmente nesse estado, na década de 50, iniciou-se o processo de vendas
de vulto a grupos externos. As poucas informações relacionadas neste relatório
já dão um total superior a 2.000.000 hectares, sabendo-se que muitos outros
não estão ainda relacionados, inclusive o já citado Stanley Amos Selig, que
também possui terras no município mato-grossense de Barra do Garças.
(OLIVEIRA, 2010, p. 9).

No Relatório Velloso fala-se das famosas "fazendas experimentais", que seriam
"celeiros de produção mundial de alimentos" e que contavam com o apoio de um grande
número de empresas e universidades dos EUA além, obviamente, do governo
americano 67 . O Relatório Velloso 68 não conseguiu modificar a situação. Em 1968, o
governo militar solta o Ato Institucional Nº 5 exacerbando a repressão e violência. Os
projetos industriais da SUDAM não tiveram problemas para também estar em mãos de
estrangeiros, “[...] que poderiam controlar as áreas rurais que quisessem no país, desde
que demonstrassem que eram necessárias ao desenvolvimento dos seus projetos”
(OLIVEIRA, 2010, p. 92).
Na região que nos ocupa, o governo militar levou grandes efetivos com a
justificativa de derrotar a guerrilha do Araguaia, porém, “[...] deve-se lembrar que nesta
região ficam as reservas de minério de ferro da Serra dos Carajás e grande quantidade de
projetos agropecuários subsidiados pela SUDAM” (OLIVEIRA, 2016, p. 110),
coexistindo com uma dinâmica de grilagem de terras e conflitos, daí consequentes, dos
maiores do Brasil.
Entre os emblemáticos conflitos na região se destaca o ocorrido entre a
agropecuária Suiá-Missú e os índios Xavante69. A Suiá-Missú foi considerada um dos
maiores latifúndios do Brasil, por sua extensão de meio milhão de hectares. A instalação

67 Outro aspecto grave dessa questão refere-se à utilização de fotografias aéreas e levantamentos
aerofotogramétricos realizados pela USAF- a Força Aérea dos EUA - de acordo com permissão dada pelo
Marechal Castelo Branco. Afirma-se que tanto os planejadores hudsonianos, como os grileiros do Norte de
Goiás e de outros pontos da Amazônia, tiveram acesso àqueles documentos (Oliveira, 2010, p.13).
68 Segundo Oliveira (2010), o resultado das investigações sobre as irregularidades apontadas pelo
Relatório Velloso não foi adiante; ao contrário, produziu-se novamente a farsa de fazer a lei para moralizar
deixando, porém, a brecha para ratificar as irregularidades, tornando-as "legalizadas", ou, na pior das
hipóteses, legalizáveis. O processo desfechado em termos legais, de fato, dura até hoje. O que significa
dizer que a legislação abriu possibilidades para, mesmo nos dias atuais, grandes latifúndios serem
transferidos para as mãos de grupos internacionais.
69 Falaremos com detalhe deste conflito no capítulo IV.
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da Suiá-Missú provocou a retirada forçada do grupo Xavante de Maraiwatsédé, em aviões
da Força Aérea Brasileira (FAB). O povo indígena Tapirapé70, também, teve sua terra
invadida e transformada em área de pastagem. Houve ainda sérios conflitos com
posseiros 71 , que viviam no povoado de Santa Terezinha, pois foram “atacados” pela
Companhia de Desenvolvimento do Araguaia (CODEARA) 72 . Esta empresa chegou
colocando cercas “sem levar em consideração a organização espacial já existente, seus
limites cortavam caminhos, separavam espaços que antes eram contínuos, obrigavam os
moradores a percursos mais longos, dificultando o tráfego das pessoas e o transporte de
cargas” (ESTERCI, 2008b, p.17), desconsiderando o modo de vida ali existente.
O bispo Pedro Casaldáliga73(1971), realizou uma detalhada denúncia da situação
na região, através de uma Carta Pastoral que teve projeção internacional.

Todo o território da prelazia está situado dentro da área da Amazônia legal, a
cargo da SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA
AMAZÔNIA (SUDAM). E nesta opção de território estão localizados a maior
parte dos empreendimentos agropecuários criados com os incentivos deste
órgão. As terras todas compradas - ou requeridas - ao Governo do Mato Grosso
por pessoas interessadas, não os moradores, a preço irrisório, foram depois
vendidas a grandes comerciantes de terras, que posteriormente as vendem a
outros. Abelardo Vilela e Ariosto da Riva, dois destes comerciantes, tidos
como pioneiros e desbravadores da Amazônia, segundo afirmações suas, já
venderam mais de um milhão de alqueires (Jornal da Tarde, 21/7/71). Até fins
de 1970, tinham sido aprovados para os municípios de Barra do Garças e
Luciara 66 (sessenta e seis) projetos. De lá para cá muitos outros novos já
foram criados, como a BORDON S/A, dos Frigoríficos Bordon, NACIONAL
S/A, do Banco Nacional de Minas Gerais, cujo presidente é o ex-ministro das
Relações Exteriores, Magalhães Pinto, UIRAPURU S/A, do jornalistalatifundiário, David Nasser, etc. As áreas de alguns destes empreendimentos,
em território da Prelazia, são absurdas. Destacando-se entre todas a
AGROPECUÁRIA SUIÁ-MISSU S/A com 695.843 ha. e 351 m2, que
corresponde aproximadamente a 300.000 alqueires, área 5 vezes maior que o
Estado da Canabrava e maior também que o Distrito Federal, de propriedades
de uma única família paulista: a família Ometto. Destacam-se também a CIA.
70 Os Tapirapé são um povo Tupi-Guarani que habita a região da Serra do Urubu Branco, em Mato
Grosso. Como consequência das frentes de expansão no século XX, sofreram uma intensa diminuição da
sua população, período no qual estreitaram laços com os grupos Karajá, que até então tinham sido seus
inimigos. Depois de ter seu território tradicional ocupado pelas fazendas agropecuárias, na década de 1990,
conseguiram o reconhecimento oficial de duas Terras Indígenas (TIs). Na TI Urubú Branco, todavia
enfrentam problemas territoriais, por causa da invasão de fazendeiros e garimpeiros. Disponível em:
https://pib.socioambiental.org. Acesso em: 28 jan. de 2019.
71 Entre 1910 e 1950 se instalaram na região posseiros vindos de Goiás. Segundo Oliveira (1991), foram
pressionados pela regularização de terras das quais não possuíam documentos e partiram rumo ao sertão de
Mato Grosso. Também a região contava com posseiros oriundos do Estado do Pará e do Nordeste.
72 A CODEARA recebeu um título do governo que abrangia mais de 150.000 ha e incluía tanto a sede
do povoado quanto as propriedades dos primeiros moradores. Ameaçados e prestes a serem expulsos de
suas terras, com o apoio do padre Francisco Jentel (da Igreja Católica) deram início a um grande movimento
de resistência. Pode se encontrar ampla informação no Arquivo da Prelazia de São Felix do Araguaia.
73 Pedro Casaldáliga, expoente defensor da Teologia da Libertação, que tinha chegado à região em 1969,
é ordenado bispo da Prelazia de São Felix do Araguaia, em 1971, e lança a carta pastoral “Uma igreja em
conflito com o latifúndio e a marginalização social”, em 1872.
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DE DESENVOLVIMENTO DO ARAGUAIA - " CODEARA", com área de
196.497,19 ha. AGROPASA, com 48.165 ha. URUPIANGA, com 50.468 ha.,
PORTO VELHO, com 49.994,32 ha. E, assim por diante (nota 4). Além se
serem extensões praticamente inconcebíveis, muitos destes empreendimentos
formam grupos somando assim suas já enormes áreas, como é o caso das
conhecidas Fazendas Reunidas, "de propriedades do Sr. José Ramos
Rodrigues, o "Zezinho das Reunidas", dono da Empresa de ônibus "Reunidas"
de "Araçatuba" (O Estados de São Paulo - 9/5/71). Tapiraguai, Sapeva e Brasil
Central também formam um grupo. O Sr. Orlando Ometto é também sócio da
Tamakavy S/A, etc. Esses empreendimentos latifundiários surgiram graças ao
incentivo dados pelo Governo, através da SUDAM. É a provação oficial e
financiada de grande latifúndio, com todas as consequências que dele advém.
Somas fabulosas são investidas na região pelas pessoas jurídicas legalmente
estabelecidas no Brasil, subtraídas ao Imposto de Renda devido [...]. Isto
significa estímulo ao capital particular, inclusive estrangeiro, com dinheiro do
povo, que deixa de ser recolhido aos cofres públicos, e consequentemente
deixa de ser investido a benefício do povo, para enriquecimento ainda maior
do investidor. Do valor total do projeto aprovado, a SUDAM financia 75%.
Encontramos empresas que se dedicam aos mais diferentes tipos de atividades,
que agora se lançam à agropecuária, como é o caso de Bancos (Bradesco,
Nacional de Minas Gerais, Crédito Nacional, Brasul), de casas comerciais
(Eletro-Radiodobraz), Indústrias, etc. É a absorção dos bens todos por alguns
pequenos grupos poderosos. (CASALDÁLIGA, 1971, p. 6-7, grifo nosso).

Os posseiros viviam com uma relação de dependência com a natureza, “[...]
retiravam dela o básico para a sua subsistência, não causando alteração significativa da
paisagem. Eram praticantes de roças caipiras e de criação de animais” (BAMPI et al.,
2017, p. 35). Este tipo de trabalhador, com baixa qualificação profissional era de interesse
para as empresas agropecuárias, pois providenciavam o trabalho braçal: desmatar, limpar,
construir cercas. Estas empresas passaram a concentrar os empregos de baixa
remuneração e exploração desumana da mão de obra, principalmente, sob os peões de
fazenda74, submetidos a condições de escravidão75. Foram noticiados muitos casos desde
a década de 1960 e 1970.

As notícias sobre "trabalho escravo" continuavam a ser produzidas, e ao longo
dos anos de 1970 muitos outros atores passaram a ter voz cada vez mais ativa
nessas denúncias. Eram trabalhadores que logravam romper o cerco das
74 Os peões eram pessoas sem instrução que se dedicavam ao manejo do gado. O bispo Pedro Casaldáliga
denunciava nos anos 1970: “Os peões, aliciados fora, são transportados em avião, barco ou pau-de-arara
para o local da derrubada. Ao chegar, a maioria recebe a comunicação de que terão que pagar os gastos de
viagem, inclusive transporte. E já de início têm que fazer suprimento de alimentos e ferramentas nos
armazéns da fazenda, a preços muito elevados [...]. Para os peões não há moradia. Logo que chegam, são
levados para a mata, para a zona da derrubada onde tem que construir, como puderem, um barracão para se
agasalhar, tendo que providenciar sua própria alimentação” (CASALDÁLIGA, 1971, p. 15).
75 “Escravidão tornou-se, pode-se dizer, uma categoria eminentemente política; faz parte de um campo
de lutas, e é utilizada para designar toda sorte de trabalho não-livre, de exacerbação da exploração e da
desigualdade entre os homens. Muitas vezes, sob a designação de escravidão, o que se vê mais
enfaticamente denunciado são maus-tratos, condições de trabalho, de remuneração, de transporte, de
alimentação e de alojamento não condizentes com as leis e os costumes (ESTERCI, 2008a, p. 31). Esterci
realiza um estudo detalhado sobre o conceito e tipos de escravidão, além de refletir sobre as relações entre
dominantes e dominados na condição de escravidão.
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milícias armadas das empresas, vencer as impensáveis distâncias e obstáculos
que se colocavam entre os locais de trabalho e algum ponto de onde pudessem
fazer-se ouvir. Outras vezes, eram parentes de trabalhadores ou organismos e
membros de equipes religiosas que passaram a ocupar um espaço de destaque
ao lado de outras entidades da sociedade civil. (ESTERCI, 2008a, p.16).

Diversas entidades de defesa dos direitos humanos que monitoravam e
denunciavam a extrema violência no campo76 publicavam alguns dados.

Em 1981 pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) concluiu
que entre 1977 e meados de 1981 haviam-se manifestado '916 conflitos de
terras, afetando 251.891 famílias e envolvendo 1.972.989 pessoas'. No mesmo
período, cerca de 45 líderes sindicais rurais e agentes pastorais que
trabalhavam com camponeses expulsos de suas terras foram assassinados;
nenhum desses crimes foi investigado pela polícia. (OLIVEIRA, 2016, p. 111).

Segundo a análise de Oliveira, entre 1974 e 1983 a violência no campo estava em
todo o território nacional, sendo Pará, Maranhão e norte de Goiás os lugares mais
sangrentos do país, havendo uma coincidência entre concentração de terras, grandes
projetos agropecuários e violência no campo. Vemos, portanto, que na história de Mato
Grosso, a lógica expansiva do comércio em um primeiro momento e, do capital, até hoje,
vai reconfigurando uma dinâmica de fronteiras em permanente conflito. A fronteira não
como lugar dado, mas como “[...] fronteira espacial, fronteira de culturas e visões de
mundo, fronteira de etnias, fronteira da História e da historicidade do homem. E,
sobretudo, fronteira do humano” (RABELLO, 2013, p. 224).
As novas colonizações/migrações, a partir da década de 1970, se ampararam
discursivamente no suposto território “vazio” que era preciso ocupar. Essa ocupação, que
vai mobilizar massas de trabalhadores de diferentes regiões do país, está diretamente
ligada à expansão do capital.
A ocupação dos “vazios”, que se efetivará mediante a conjugação de diversas
políticas, terá na colonização, uma atividade bem específica; ou seja, ao
deslocamento de grandes massas humanas dos seus lugares ou regiões de
origem para serem “assentadas” em determinados áreas rurais, ao tempo em
que a propriedade legal dos “vazios” já estava assegurada ao capital.
(ARRUDA, 2017, p. 01).

76 Os dados dos assassinatos que a Comissão Pastoral da Terra apresenta nos seus relatórios mostram um
aumento nos últimos anos. Em 2004, os dados apontavam 36 assassinatos por disputas de terra, 8 em
Centro-Oeste e 1.117 famílias despejadas de suas terras nessa região. Em 2017, o número de assassinatos
registrados pela CPT foi de 71 no Centro-Oeste, sendo 9 no MT, e 1.500 famílias despejadas. Disponível
em: https://www.cptnacional.org.br/component/jdownloads/send/60-dados-2017/14083-comparacao-dosconflitos-no-campo-2008-2017?Itemid=0. Acesso em: 20 jun. de 2019
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Com a expansão da agricultura mecanizada virá a migração, eminentemente,
sulista. A demanda por commodities no cenário internacional, dirá Oliveira “[...]
pressiona a reconfiguração territorial e o avanço da fronteira capitalista” (OLIVEIRA,
1991, p. 42). A chamada “revolução verde”77, que na década de 1970, se consolidou nos
estados do Sul e Sudeste, se expandiu a partir da década de 1980, para o Centro-Oeste e
Amazônia.
Em maio de 2012, criou-se a Comissão Nacional da Verdade (CNV)78 pela Lei
12.528/2011 com a finalidade de apurar graves violações de Direitos Humanos ocorridas
entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. Segundo o relatório, nesse período
ao menos 8.350 indígenas no Brasil foram mortos em massacres, esbulho de suas terras,
remoções forçadas de seus territórios, contágio por doenças infectocontagiosas, prisões,
torturas e maus tratos. Muitos sofreram tentativas de extermínio. A região do Araguaia
foi palco de fortes intervenções policiais e militares afetando não só indígenas - oitenta e
cinco Xavante de Marãiwatsédé fazem parte dos relatórios -, mas também camponeses,
peões e a própria Igreja Católica que os defendia.
Posteriormente chegariam conquistas importantes para os povos indígenas, apesar
do custo social altíssimo que teve o proclamado “progresso”, associado a um custo
ambiental que desfigurou paisagens e modos de vida. A partir da Constituição de 1988,
se consegue a homologação de muitas terras indígenas, junto com a construção de
políticas públicas “específicas” para os povos indígenas. O acesso à educação se ampliou
consideravelmente permitindo ao índio um maior domínio dos códigos da sociedade
branca para poder se representar. Nas recentes eleições de 2018 para o Congresso
Nacional houve uma significativa participação indígena, sendo eleita a primeira mulher
indígena como deputada federal pelo estado de Rondônia, Joenia Wapichana, advogada
e mestre pela Universidade do Arizona nos Estados Unidos, que recebeu 8.491 votos.

2.4.1 Mosaico cultural no Araguaia (a diversidade subalterna)
O Araguaia na atualidade está dividido em três sub-regiões: o Alto, o Médio e o
Baixo Araguaia.

77 A expressão Revolução Verde surgiu na década de 1970 e refere-se a um modelo de agricultura
intensivo que usa sementes geneticamente modificadas, insumos industriais (agrotóxicos), mecanização,
produção em massa de produtos homogêneos e diminuição do custo de manejo. Trataremos dele no capítulo
II.
78 COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE. 2014. Disponível em:
http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/relat%C3%B3rios.html. Acesso em: 11 de jun. de 2019
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O Alto concentra os migrantes sulistas, apresentando a maior produção agrícola
da região; o Médio concentra os migrantes de Sudeste e Centro-Oeste e a produção da
pecuária; o Baixo concentra os migrantes do Nordeste e Norte do país e os maiores índices
de desigualdades e problemas relacionados a conflitos de terras, onde a pecuária e o
grande latifúndio foram carro chefe durante décadas, sendo agora fronteira de expansão
do agronegócio em uma das últimas fronteiras agrícolas de Mato Grosso.

Extensas áreas de pastagens, anteriormente destinadas à pecuária, são
removidas para a introdução da soja. Nesse sentido, cabe observar o intenso
crescimento da área plantada do grão nos municípios da região, que hoje
ultrapassa meio milhão de hectares e há um pouco mais de uma década eram
de menos de 15 mil hectares. Tal situação faz crescer a hegemonia política das
corporações do agronegócio exportador expondo-o e apresentando-o como a
única e grande solução política para o desenvolvimento econômico regional.
(BAMPI et al., 2017, p. 40).

O avanço do agronegócio, junto a permanente concentração fundiária, trouxe
consigo diversos problemas socioambientais, entre os quais podemos destacar: o aumento
do desmatamento; a perda progressiva da biodiversidade; a erosão do solo; os efeitos de
substâncias químicas agrícolas sobre o meio ambiente e sobre a saúde humana; a
contaminação dos recursos hídricos; o assoreamento de nascentes; córregos e rios. Não é
por acaso que, na atualidade, encontramos nesse território a presença de corporações
multinacionais como CARGILL, BUNGE, BASF, BREVANT, IHARA79.
Nesse movimento de expansão, o agronegócio “vai ampliando seu território
incorporando áreas da agricultura familiar (por intermédio de compra ou sistema de
arrendamento) de pequenos agricultores, outrora migrantes da época da colonização e
mesmo dos recentemente assentados” (BAMPI et al., 2017, p. 41). A história de ocupação
da região criou um mosaico populacional extremamente diverso.

Na atualidade, a região é ocupada e composta por diversos grupos sociais:
indígenas, posseiros (de meados do século XX até ocupações recentes),
pequenos agricultores ou agricultores familiares (migrantes do processo de
colonização particular ou que ocupam grande número de assentamentos de
projetos do INCRA), grandes fazendeiros, empreendedores agropecuários e
empresários. Estes últimos exercem um poder desproporcional sobre a

79 CARGILL é uma corporação multinacional sediada nos Estados unidos. Fundada em 1865, suas
atividades comerciais se dão na área dos grãos, mercadorias agrícolas, alimentação para gado e indústria
farmacêutica; BUNGE é uma das principais empresas da agroindústria e alimentos do mundo. Fundada na
Holanda em 1818, desde 1905 o Brasil é sua maior base; BASF é a empresa química maior do mundo. Foi
fundada na Alemanha em 1925. BREVANT é uma nova marca de distribuição de sementes do consórcio
de duas grandes corporações multinacionais norte-americanas, DOW e DUPONT, dedicadas à “defensivos
agrícolas” (bem dizendo, agrotóxicos); IHARA nasceu em 1965 no Japão, também dedicada aos chamados
“defensivos agrícolas”.
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configuração social, política e ambiental da região em detrimento de outros
grupos de parca ou menor influência. (BAMPI et al., 2017, p. 43).

As migrações em direção a Mato Grosso na década de 1970 promoveram um salto
importante nos números populacionais. Segundo Oliveira (2016, p.170) o crescimento da
população mato-grossense foi de 86% entre 1970 e 1980 e de, aproximadamente, 90% na
década de 1990. Cinquenta e sete por cento (57%) desses migrantes vieram do CentroSul do país, especialmente do Paraná.
Uma pesquisa recente realizada por Quinquiolo (2016) apresenta um
levantamento dos diversos grupos do Araguaia, desde uma perspectiva identitária a partir
da divisão sócio espacial, citada anteriormente (Alto Médio e Baixo Araguaia).

Eles se auto e inter identificavam pela referência ao grupo identitário ou de
origem, usando denominações como: índios, sulistas, goianos, gaúchos.
Todavia, as denominações pela atividade laboral também se acoplavam à
étnica, como sobreposição: lavradores, agricultores, fazendeiros, pecuarista,
trabalhador rural, microprodutor, assentado, sindicalista, garimpeiro, posseiros
e membros de movimentos sociais. (QUINQUIOLO, 2016, p. 4-5).

Sobre as características dos grupos migratórios, Quinquiolo (2016) destaca
algumas que os diferenciam. Os nordestinos e nortistas fugiam da pobreza e da seca,
muitos se viram afetados pelo esgotamento do ciclo da borracha que os obrigou a
migrar80. Chegavam sem capital algum e, carregavam crenças na profecia de que, os
nordestinos, deveriam ir até o “sertão verde”, associando-o às matas do Araguaia.
Foram os nordestinos e nortistas os que fundaram as primeiras cidades, na beira
do Araguaia, como Santa Terezinha ou São Felix do Araguaia (AXA, 2012), que
concentraram, inicialmente, sua atividade econômica em serviços mais pesados e no
garimpo. Segundo Quinquiolo (2016) há três aspectos principais na representação que os
demais migrantes, tais como os sulistas, goianos e paulistas fazem dos migrantes
nordestinos e nortistas: “[...] povo trabalhador, que veio fugindo da seca e se inserindo no
garimpo”; “descapitalizado, sem recursos”, “fácil sociabilidade em relação a outros
grupos, sendo os mesmos considerados como simpáticos, acolhedores, simples e
humildes” (QUINQUIOLO, 2016, p. 94). Esta população concentrada no Baixo Araguaia
teve a Igreja Católica (desde a linha da Teologia da Libertação), a partir da década de

80 É bom lembrar as grandes estiagens que sofreu o Nordeste, final do século XIX. Segundo Quinquiolo,
essas secas extremas “contribuíram para a morte de cerca de 300 mil pessoas pela seca e para a migração
de meio milhão de nordestinos, destes 200 mil eram cearenses. Com o desenvolvimento do ciclo da
borracha na Amazônia e o estímulo à migração, mais de 250 mil nordestinos se deslocaram para a nova
fronteira” (QUINQUIOLO, 2016, p.103).
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1970, como forte aliada nas lutas territoriais, com o bispo Pedro Casaldáliga como seu
maior representante. Já, a migração sulista entrou na região pelas estradas ligadas aos
projetos de colonização privada, e são o que apresentam o maior desenvolvimento na
agricultura de escala.

Muitos agricultores familiares sulistas, com pequenas propriedades em seus
locais de origem, ou mesmo sem terra, cuja maioria fora filhos, netos e bisnetos
principalmente de migrantes italianos e alemães que manejavam a terra,
tornaram-se migrantes contemporâneos, com o sonho de transformarem-se em
grandes produtores e fazendeiros. Promoveram um intenso “desmatamento
civilizador”, replicando situações de intensa degradação ecológica, outrora
vivenciadas e constituídas por eles e seus ancestrais em seus locais de origem,
no Sul do Brasil. (BAMPI et al., 2017, p. 38).

Contudo, a migração “espontânea”, como dirá Arruda (2017), é rara. A maioria se
desloca pela necessidade de sobreviver e melhorar de vida, motivados por incentivos
dados pelo Estado que, usou o deslocamento de populações para atenuar conflitos sociais
no campo e, para responder às demandas da expansão capitalista. “[...] Esse ‘espontâneo’,
não se refere à decisão livre e autônoma dessas massas; antes, a migração significa a
tentativa, às vezes desesperada, dessas massas para atender as suas necessidades
primárias longe dos seus territórios de origem” (ARRUDA, 2017, p. 62).
Nesse sentido, a migração sulista tinha como uma de suas causas, o
empobrecimento e a concentração do capital nos estados do sul.
Entre 1976 e 1978, cerca de 60 mil pequenas propriedades desapareceram no
Rio Grande do Sul, incorporadas pelo latifúndio, o que, segundo Schaefer
(1985, p. 96), prova que o reagrupamento pretendido de pequenas propriedades
rurais não ocorreu. Mesmo com a migração da mão de obra do campo para as
cidades maiores, ou para as capitais, a produção, em números absolutos,
continuou a crescer. O Paraná bateu recorde de produção de grãos em 1980 (13
milhões de toneladas, 30% da produção nacional), apesar disso o pequeno
produtor estava mais pobre que nos dez anos anteriores. (JOANONI NETO,
2014, p. 194).

A questão religiosa 81 foi um fator importante na migração sulista. Líderes da
Igreja Luterana de Tenente Portela no Rio Grande do Sul, particularmente, o pastor
Norberto Schwuantes, criaram a cooperativa COOPERCOL - Cooperativa de
Colonização 31 de Março Ltda. Contaram com ajuda dos projetos colonialistas formando
as chamadas cidades “gaúchas”, como Água Boa, Querência e Canarana, dando
prioridade para a produção de soja, trigo e a modernização da agricultura.

81 Encontramos em diversas pesquisas a importante influencia luterana na migração sulista. Nós nos
baseamos no estudo realizado por Quinquiolo (2016, p.147).
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Os sulistas, também trouxeram com eles os Centros de Tradições Gaúchas
(CTG)82 espalhados pela região, buscando preservar os costumes da mesma forma com
que eram cultuados há gerações. O lema criado no primeiro CTG, em 1948, ainda hoje
replicado pelos homens (gaúchos) e mulheres (prendas) participantes deste movimento é:
“Em qualquer chão – sempre gaúcho”. O Movimento Tradicionalista Gaúcho criou uma
"Carta de Princípios", escrita em 1960, em que se regulamentam aspectos éticos, cívicos,
culturais, estruturais e filosóficos da cultura gaúcha a serem seguidos pelos
tradicionalistas. “[...] Nas narrativas dos gaúchos fica evidente que, além do apreço que
eles atribuem ao trabalho, também o fazem em relação à importância atribuída à educação
[...] como forma de se valorizar a supremacia de um grupo social” (QUINQUIOLO, 2016,
p. 87). Entretanto, os grupos de migrantes nordestinos, nortistas e goianos percebem estas
características de forma crítica considerando a existência de preconceitos, não obstante,
a miscigenação entre os grupos.

A fala dos entrevistados não gaúchos mostra a forma como caracterizam os
gaúchos, como tendo uma intensa afirmação de identidade e como sendo a sua
característica principal o fato de “não se misturar com os outros”, “se
considerarem superiores aos outros”, ancorada na representação que os
mesmos teriam de possuírem uma cultura de raízes europeias.
(QUINQUIOLO, 2016, p. 83).

Outro grupo de migrantes provém de Goiânia e Tocantins. Seus integrantes
atravessaram o Araguaia pela Ilha do Bananal a procura das pastagens nativas da margem
oeste, de terras dos projetos de reforma agrária ou de empregos nas fazendas e municípios.
Uma boa parte de famílias assentadas da reforma agrária tem essa origem.
Já, os paulistas são um contingente menor e de ocupação mais ocasional.
Entretanto, “[...] possuem importante influência na configuração socioeconômica pela
presença de fazendeiros, empresários e pessoas qualificadas que participam dos processos
sociais de estruturação das políticas do Estado e do terceiro setor” (ISA/AXA, 2012b, p.
18). Por último, “[...] os mato-grossenses constituem o grupo mais recente, formado pelos
filhos dos migrantes e pelos moradores advindos da imigração interna do estado”
(Ibidem).

82 Os CTGs tem 29 princípios, mas vale a pena colocar aqui pelo menos um deles, pois mostra a busca
pela construção de uma força coletiva que seja capaz de influenciar o Estado: “XXIX - Buscar, finalmente,
a conquista de um estágio de força social que lhe dê ressonância nos Poderes Públicos e nas Classes Riograndenses para atuar real, poderosa e eficientemente, no levantamento dos padrões de moral e de vida do
nosso Estado, rumando, fortalecido, para o campo e homem rural, suas raízes primordiais, cumprindo,
assim, sua alta destinação histórica em nossa Pátria”. Disponível em: http://www.mtg.org.br/historico/219.
Acesso em: 8 nov. de 2017.
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Essa diversidade formada pelos povos originários, pelas comunidades tradicionais
e pelos filhos de imigrantes de diferentes regiões do país constituem um mosaico
complexo de visões de mundo em interação e são pano de fundo de nosso estudo.
Nesse processo histórico, a terra e suas riquezas são o eixo condutor das ações dos
dominantes: invasões, roubos, estabelecimentos de fronteiras e cercas, mudanças de
paisagens para adaptá-las às demandas de um mercado nacional e internacional sempre
presente. Invisibilidade e negação do “outro”, extermínios, absorção desse “outro” como
força de trabalho. Junto com os que sofreram e sofrem a dominação, suas resistências,
lutas e defesas dos territórios, com a conservação de culturas onde a dinâmica do capital
não faz sentido, com a preservação e o esforço de recuperação do que foi destruído. Essa
dinâmica é a que constrói o Araguaia de hoje.
O colonizador, coronel, fazendeiro, o grande empresário frente a grupos
subalternos, fragmentados e muito diversos, que sofreram todos tipos de dominação, mas
que re-existem. Talvez, porque “[...] tirar o sentido de vida que a terra tem, essa gente que
nasceu na terra, e tem a memória da terra não aceita isso. Esperneia, morre, continua
reaparecendo em outros termos, mas continua lutando e berrando, dizendo que aquilo é a
mãe terra” (KRENAK, 2018, p. 19).

Somos movidos pela força dos afetos em territórios que são feitos por poderes
que constantemente violentam espaços do outro em seus modos de ser.
Vivemos imersos e submersos na diáspora das consciências, identidades e
culturas. [...] As cercas são impostas por aqueles que acreditam que existem
fronteiras e fazem delas formas de exercer poder, são cercas fincadas ainda no
período colonial em nosso pensamento.[...] Mas ele [o território] não é apenas
um espaço geográfico, físico ou espiritual, carregamos também as terras
ancestrais em nosso pensamento, forma de estar no mundo, produzimos
territórios a cada palavra, cada canção tradicional solta no vento, e todo lugar
que mostramos nossa verdadeira face como um ato de sobrevivência fazemos
de muitas formas está nossa resistência territorial. (MACHADO, 2017)83.

Machado de forma sucinta e bela mostra como o território pode ser mais do que
um acúmulo de hectares passíveis de "cerca". Termina sendo uma história viva de afetos
e memórias que sobrevivem em corpos concretos. A terra, assim sentida, representa o
corpo da mãe que não deve ser violentado, mas protegido. Esta visão de mundo negada,
ocultada, desprezada ao longo da história se confronta com a visão mercadológica do

83 Renata Machado é da etnia Tupinambá, jornalista, roteirista e produtora. Trabalha com a comunicação
voltada para etnomídias, descolonização dos meios de comunicação e fortalecimento das narrativas
indígenas. O texto faz parte de uma entrevista realizada 05 de outubro de 2017 na Rádio Yandê, intitulada:
“Territorialidades,
afetos
e
poderes”.
Disponível
em:
https://radioyande.com/default.php?pagina=blog.php&site_id=975&pagina_id=21862&tipo=post&post_i
d=737. Acesso em: 15 set. de 2018.
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capitalismo que terminou se impondo. Ambas confluem em direção a modelos produtivos
específicos no meio rural que respondem a determinados tipos de sociedade, como
veremos na sequencia.

75

3 MODELOS EM DISPUTA - O AGRONEGÓCIO

O modelo do agronegócio alcançou, nas últimas décadas, fama e prestígio
apresentando-se como modelo produtivo com capacidade de "alimentar o mundo" e
contribuir substancialmente com a economia brasileira. No entanto, na atualidade, a
situação de crise ambiental e climática o obriga a se confrontar com contradições
importantes que o situam no campo da insustentabilidade ambiental e no confronto com
diversos grupos sociais subalternos. Assim sendo, faz-se necessário entender sua origem,
a concepção de mundo que carrega, suas dinâmicas, representações políticas, relação com
o Estado e disputa por hegemonia.

3.1 NÓS E A NATUREZA, NÓS A NATUREZA
O complexo percurso histórico que estabeleceu a atual configuração social,
política, econômica e cultural sobre as terras brasileiras derivou em modelos produtivos
que não são campos isolados dentro de uma matemática econômica. Estão inseridos em
um emaranhado de ideias, crenças, culturas, concepções religiosas, e uma ética
determinada, adquiridos de forma consciente ou inconsciente, ou seja, desde uma análise
crítica da realidade ou desde um senso comum incorporado sem apreciação, sendo que,
confrontar-se com um modelo “hegemônico” requer ruptura com as ideias e crenças que
o sustentam.
As visões de mundo não sendo neutras, mas uma “justaposição mecânica de várias
concepções de mundo [...] que se sucederam na história” (LIGUORI, 2017, p. 135)
constituem uma amálgama que carrega contradições e incoerências. A consciência das
mesmas é acesa pelo exercício da crítica, promovendo movimento e, portanto, condições
para transformações.
Também é significativo entender que “[...] a concepção do mundo é determinante
para o reconhecimento das identidades coletivas e individuais” (ibidem). Identidades que
condizem com as classes sociais cimentadas historicamente. No chão do Araguaia
coexistem inúmeras oposições ao capitalismo rural (representado pelo agronegócio) que
se conectam e sintonizam esporadicamente. Há nexos de união entre cosmovisões e
grupos identitários muito diversos, mas que se opõem frontalmente à visão neoliberal, o
que parece colocar em questão a bem-sucedida hegemonia capitalista. Dentro de nossa
hipótese, supomos ser o novo contexto de crise ambiental e climática e a crescente
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demanda mundial por alimentação saudável, elementos cruciais para o deslocamento de
uma situação de invisibilidade dos grupos subalternos no campo, a uma situação de certo
“protagonismo”84. Nesse sentido, é relevante entender a compreensão que cada modelo
(agronegócio-agroecologia) tem do homem e da natureza. Esclarecer o tipo de relações
que derivam dessas concepções e que deságuam em modelos produtivos determinados.
Desde que na Idade Média cristaliza-se, com o domínio ideológico da Igreja
Católica, a separação entre espírito e matéria, apoiado sob a imagem bíblica de um Deus
que fez o homem à sua imagem e semelhança, avigora-se a separação deste em relação à
natureza. “[..] Fica evidente que o mito da Criação Divina, descrita no Livro Gênesis,
reforçou o sentimento de superioridade do homem sobre as outras criaturas da Terra, o
que inclui a mulher” (PROTÁSIO, 2008, p. 36). O homem (a cultura) se separa da
natureza, vira não-natureza. Por um lado, a civilização (a razão) e por outro o estado
“selvagem”. A progressão humana exigia dobrar os impulsos “animais” no homem. Os
textos bíblicos lidos com as lentes da visão grega de Platão introduzem a separação que
não pregam.
Posteriormente, os materialistas do século XVIII e XIX vão rejeitar ideias divinas
explicativas do mundo. Charles Darwin (1809-1882) com sua Teoria da Evolução
registrada no livro Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural 85 quebra o
paradigma do domínio de deus. O homem como produto da evolução animal e não mais
da vontade divina. Entretanto, segundo os decoloniais se forja a crença na existência de
homens em diferentes estágios de evolução (civilização). Ou seja, se classificam os
homens, as sociedades, as culturas a partir de sua superioridade e inferioridade evolutiva
fazendo da ciência uma aliada do sistema exploratório. O tempo é linear e o “progresso”
humano uma linha ascendente. Naturalmente, o Ocidente estaria no degrau mais alto.
Outra forma de entender a natureza é não a considerar algo imutável nem externa
ao ser humano. A natureza como relação dialética, inseparável da espécie humana. Não
nos interessa aqui entrar no debate sobre como o marxismo levou em conta a questão
ecológica, se a levou em conta. Entretanto, sim, interessa lembrar que no estudo sobre a
dinâmica exploratória do capitalismo, Marx e Engels partem de uma relação de

84 É importante levar em conta a importância que tiveram, para aumentar a visibilidade e protagonismo
desses grupos, os recentes governos progressistas, pois criaram políticas e espaços para a participação
popular e inclusão das camadas mais pobres.
85 Disponível em: http://darwin-online.org.uk/converted/pdf/2009_OriginPortuguese_F2062.7.pdf.
Acesso em: 13 abr. de 2019.
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reciprocidade entre “ser humano” e “natureza” considerando o ser humano como parte
dela (ANDRIOLI, 2007).

Como argumenta Rees, a noção de relação entre os homens e a natureza
desenvolvida por Marx e Engels nem reduz os seres humanos ao nível dos
animais – como fazem vários teóricos na linha do ‘macaco nu’ atualmente – e
tampouco pretende que os seres humanos e a consciência humana sejam
totalmente separados do mundo natural. (DANTAS, 2015, sem paginação).

Dantas (2015) traz, através de uma citação de Engels, a necessária busca de um
equilíbrio sustentável na relação homem e natureza, vista a desenfreada exploração dos
recursos naturais ao longo da história.

Os homens que na Mesopotâmia, na Grécia, na Ásia Menor e outras regiões
devastavam os bosques para obter terra de cultivo nem sequer podiam imaginar
que, eliminando com os bosques os centros de acumulação e reserva de
umidade, estavam assentando as bases da atual aridez dessas terras [...]. Assim,
a cada passo, os fatos recordam que nosso domínio sobre a natureza não se
parece em nada com o domínio de um conquistador sobre o povo conquistado,
que não é o domínio de alguém situado fora da natureza, mas que nós, por
nossa carne, nosso sangue e nosso cérebro, pertencemos à natureza,
encontramo-nos em seu seio, e todo o nosso domínio sobre ela consiste em
que, diferentemente dos demais seres, somos capazes de conhecer suas leis e
aplicá-las de maneira adequada (DANTAS, 2015, sem paginação).

Também Marx e Engels (2005) deixam claro em A Ideologia Alemã que a história
da natureza (ciências naturais) e a história dos homens não são separáveis, pois ambas se
condicionam mutuamente, ainda que eles centrem seus esforços no estudo da história dos
homens.

Considerando que no capitalismo tanto o trabalho como a natureza são
explorados em forma de mercadoria (a natureza inclusive sem custo e sem
levar em consideração sua capacidade de reprodução), é impensável, na
perspectiva marxiana, alguma solução efetiva do problema sem a superação da
sociedade capitalista, baseada na “dominação mecanicista da natureza com o
interesse voltado à constante e crescente expansão da produção em si mesma”.
Para os “seres humanos livremente associados” interessa regrar racionalmente
seu intercâmbio com a natureza, ao invés de serem dominados pelo “poder
cego” do mercado capitalista (ANDRIOLI, 2007, p. 3-4).

Na análise histórica feita por Marx sobre a acumulação primitiva, ou seja, sobre
“[...] o ponto de partida do modo de produção capitalista” (MARX, 1982, p.171) se
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explicita que seu berço são os processos que dissociam os produtores dos meios de
produção (escravidão, exploração feudal e exploração capitalista), sendo que “[...] todo o
processo repousa sobre a expropriação do produtor rural, do camponês” (MARX, 1982,
p.173). Como afirma FOSTER (2012, p. 88): “[...] O capitalismo inicia-se como um
sistema de usurpação da natureza e da riqueza pública”. Não há como dissociar as grandes
explorações e expropriações de homens das grandes devastações sobre a natureza. “[...]
A natureza, como espaço e agente evolutivo que culminou com a evolução desta espécie,
tem assegurado condições de sobrevivência, mas acaba sujeita a alterações que a tornam
diferente, estranha, e fortemente modificada por este processo” (TRES; REIS;
SCHLINDWEIN, 2011, p.169). O homem transforma a natureza tanto quanto a si mesmo.
Para Gramsci (Século XX), segundo análise de Protásio (2008), o entendimento
da natureza passa por diversos momentos. Inicia-se com uma perspectiva materialista e
idealista na juventude, até chegar ao materialismo histórico dialético nos Cadernos do
Cárcere.

O conceito naturalista de “organismo”, presente nos escritos da juventude,
serviu para Gramsci desenvolver, nos “Cadernos do Cárcere”, as concepções
de intelectual orgânico, relação orgânica entre estrutura e superestrutura, crise
orgânica, entre outros. O termo “orgânico” tinha lugar importante no corolário
gramsciano, pois significava a máxima distinção-unidade entre os conceitos
apresentados como binários: sujeito-objeto, estrutura-superestrutura, partidomassa, intelectual-partido, etc. (PROTÁSIO, 2008, p. 116).

Segundo este autor “[...] a aproximação de Gramsci ao conceito materialista de
natureza, se deu pelo termo ‘ambiente’, pois deduziu–se que este já contém os princípios
da dialética: relação entre as partes e o todo e interpenetração dos contrários”
(PROTÁSIO, 2008, p. 118). Gramsci crítica de forma contumaz a crença de uma
“realidade objetiva do mundo exterior” como algo dissociado do homem.

De fato, esta crença e de origem religiosa, mesmo se quem dela partilha e
religiosamente indiferente. Dado que todas as religiões ensinaram e ensinam
que o mundo, a natureza, o universo, foi criado por Deus antes da criação do
homem e, portanto, que o homem já encontrou o mundo pronto e acabado,
catalogado e definido de uma vez por todas, esta crença tornou-se um dado
férreo do “senso comum”, vivendo com a mesma solidez ainda quando o
sentimento religioso esta apagado e adormecido. (GRAMSCI, 1999, p. 130).
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Gramsci (1999) no Caderno do Cárcere 11, esclarece ainda mais a visão da
Filosofia da Práxis, quando critica posicionamentos que limitam a dialética à história dos
homens deixando de fora a natureza.

Se sua afirmação pressupõe um dualismo entre a natureza e o homem, está
errado, já que cai numa concepção da natureza própria da religião e da filosofia
greco-cristã, bem como do idealismo, que não consegue unificar e relacionar
o homem e a natureza mais do que verbalmente. Mas, se a história humana
deve também ser concebida como história da natureza (também através da
história da ciência), então como a dialética pode ser separada da natureza?
(GRAMSCI, 1999, p. 167).

Concluindo, “[...] Para a filosofia da práxis o ser não pode ser separado do pensar,
o homem da natureza, a atividade da matéria, o sujeito do objeto; se se faz esta separação,
cai-se numa das muitas formas de religião ou na abstração sem sentido” (GRAMSCI,
1999, p. 175). Partindo dessa relação dialética entre homem e natureza, podemos afirmar
que a natureza transformada pelo homem transforma a ele mesmo.
O tipo de relações estabelecidas pelo capitalismo agrário tem sido de exploração
predatória, ao ponto de chegar a tornar a questão ambiental pauta de alta relevância na
atualidade. Em grande medida pelo seu importante papel no agravamento dos efeitos da
Mudança Climática, esgotamento e contaminação dos recursos naturais (como a água
potável, fertilidade de solos, etc.), exploração dos trabalhadores e acirramento de
conflitos socioambientais.

A natureza é vista como uma tábua rasa da mão humana, onde a tecnologia a
modela no sentido de torná-la mais sustentável ou de fazê-la perigar. Por outras
palavras, é a tecnologia que atuaria sobre a natureza – de um duplo modo, ou
a preservando ou a destruindo – e não as relações sociais que tanto produzem
essa mesma tecnologia como a própria modelação dos recursos e paisagens
ambientais [...]. Neste paradigma, simultaneamente teórico, acadêmico e
empresarial, as relações sociais nunca são perspectivadas nos seus pilares
estruturantes, mas, antes, nas formas tecnológicas que podem, de um lado,
incrementar a produtividade econômica e, de outro lado, reduzir ao máximo a
chamada relação custo/benefício ao nível do impacto ambiental. (AGUIAR;
BASTOS, 2012, p. 85).

No capitalismo a cisão entre homem e natureza, com a subordinação desta aos
interesses de mercado promove que a natureza possa ser “engolida”, dominada,
alimentando a suposta “superioridade” do ser humano sobre ela. Como não há como
dissociar desse processo os povos que habitam em reciprocidade com a natureza, estes,
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ao estarem “do seu lado”, imediatamente incorporam a lista de inferiores, primitivos,
naquela lógica evolutiva da qual falávamos. De igual forma, a expropriação da terra e dos
recursos naturais provocam a “destruição” de quem nela habita. “[...] Por outras palavras,
a natureza do capitalismo é capitalizar a natureza. Capitalizar no sentido de adequá-la aos
intentos da produção de lucro” (AGUIAR, BASTOS, 2012, p. 87). Portanto, tendo como
perspectiva central, apenas a dimensão econômica. “[...] Para Marx a agricultura
capitalista não é apenas a arte de depredar o trabalhador como também o solo. Uma coisa
leva necessariamente à outra: a alienação na relação entre os homens é seguida da
alienação da relação sociedade-natureza” (DANTAS, 2015, sem paginação).
Para Aguiar e Bastos (2012) é “[...] inviável imaginar o fim da crise ecológica
global sem uma superação do modo de produção capitalista” que se sustenta no tripé
expropriação-apropriação-mercadorização (AGUIAR; BASTOS, 2012, p. 92). “[...]
Todos os dias nós estamos destruindo mais e mais riqueza pública – ar, água, terra,
ecossistemas, espécies – na busca por riquezas privadas, que tornam o consumo um mero
adjunto da acumulação, assim tomando formas mais desordenadas e destrutivas”.
(FOSTER, 2012, p.101). Marx já tinha revelado a “[...] “real natureza da produção
capitalista” quando observa que o desenvolvimento na industrialização da agricultura
“debilita simultaneamente as fontes originais de toda a riqueza – o solo e o trabalhador.”
(Ibidem, p. 91)
Desde a perspectiva dos povos nativos, o homem pertence à terra, que é mãe, e
não a terra pertence ao homem (PARDINI, 2020). E ainda, a natureza não é objeto e, sim,
sujeito. O homem não se diferencia do animal enquanto a humanidade, homem e animal
são sujeitos e compartem humanidade. A humanidade está posta como condição
(DESCOLA, 2015; CASTRO, 1996). Descola (2015) observa, estudando o grupo
Achuar 86 na Amazônia, “[...] um sistema de interação de pessoa a pessoa no qual os
humanos, as plantas e os animais eram todos tratados não de modo idêntico, é certo, mas
em relativo pé de igualdade.” (DESCOLA, 2015, p.12).

Nas sociedades indígenas da planície amazônica, prevalece, não a relação
sujeito-objeto, antropocêntrica, de poder e dominação, mas a relação entre
sujeitos, humanos e não humanos, baseada na troca e na reciprocidade. De fato,
sabe-se que essas sociedades conferem aos animais e às plantas, via de regra,
os caracteres subjetivos da pessoa humana: consciência de si, motivações,
afetos, capacidade comunicativa e sociabilidade e, com eles, estabelecem
relações de pessoa para pessoa. (PARDINI, 2020, p. 2).

86 Este grupo se localiza entre a região amazônica do Equador e Peru.
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O cacique Damião Paridnazé, do povo Xavante de Maraiwatsédé, expressa de
forma indignada e contundente, frente ao desmonte das políticas públicas relacionadas à
proteção territorial, ambiental e de saúde, no governo de Jair Bolsonaro, ser a natureza:
ancestralidade, memória histórica, eles mesmos e seus espíritos, conforme entrevista à
Jornalistas Livres (2019):
Nós temos espírito! [...] tem que respeitar a natureza, não pode acabar com
natureza, natureza é nossa vida, nossa vida! [O governo de Jair Bolsonaro]
Não sabe espírito da natureza. Não sabe que estamos mantendo a tradição de
nossos antepassados, o espírito da natureza. Não sabe e agora quer trair a
natureza, desrespeitar os povos indígenas! Bolsonaro, eu nasci antes! Embaixo
da natureza que eu nasci! Ele nasceu dentro do hospital e nunca trabalhar...com
enxada, nunca trabalhou! Ele cresceu na cidade [...]. Abaixa a cabeça e pensa
aí! Muda a cabeça, acaba a traição! Tira fumaça da sua cabeça, da sua
consciência! (JORNALISTAS LIVRES, 2019) .

No século XX, os zapatistas mexicanos, que englobam várias etnias indígenas, o
expressavam da seguinte forma:
A terra, as montanhas, os rios, todos os lugares importantes do mundo não são
espaços inertes sobre os quais os homens simplesmente intervêm (e, em tantos
casos, vende e destrói), mas são habitados por deuses, espíritos, viventes que
protegem esses lugares: os yajval. (MOREL, 2018, p.167).
Tudo é humano, pois tudo tem função e valor, tudo tem um próprio de si
(ch‟ulel). E a intensidade dessa força que é o próprio de si varia de acordo
com as relações que se estabelecem no mundo. Isso pode até fazer com que
nos sintamos à parte da natureza ou não [...]. Maria nos fala: ― Quando o
ch‟ulel está grande, nos sentimos parte do mundo, do todo. Agora, muitas
vezes, quando estamos com o ch‟ulel enfraquecido parece que não estamos no
mundo, estamos fora da natureza. (Ibidem, p. 181).

Para os zapatistas, assim como para inúmeros povos do mundo a utilização da
terra e seus recursos naturais apenas como negócio promovem a perda da
“espiritualidade”. “[...] Sem a terra, viramos apenas indivíduos” (MOREL, 2018, p. 190)
declara uma zapatista. A terra desde as perspectivas dos povos indígenas e tradicionais é
fonte de autonomia “[...] pois a terra pode dar respiro, liberdade, a possibilidade de ter
seu próprio tempo” (Ibidem).
O universo dos camponeses é diferente e diverso. Entretanto, muitos dos que
optaram pelo modelo agroecológico sentem um ganho que vai além do econômico. O Sr.
Pedro Righi, do assentamento Bordolândia (Araguaia) que transformou seu pedaço de
terra, degradado e cheio de capim, em uma área cheia de árvores, plantas, animais, assim
se expressa no vídeo A Roça do Futuro:
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Sinto como morar num palácio aqui na roça [...] eu vivia trabalhando fora, saia
na segunda, voltava no sábado. Ficava acampado no meio da jupira87 roçando
para trazer o sustento para casa. Hoje tiro o sustento de dentro de minha
propriedade em roda do meu quintal mesmo[...] A maior alegria da gente é a
terra. (A ROÇA DO FUTURO, 2019).

Para Chuji (2014), dentro do paradigma Bem Viver a visão e uso da “natureza” no
sistema capitalista fere as relações humanas descambando apenas para um pragmatismo
egoísta, estéril.

Pienso que la globalización y la crisis son la manifestación de algo más
profundo y que hace referencia a la episteme misma del sistema. Es la noción
de que el hombre está separado de la naturaleza y que debe utilizar a la
naturaleza y a los demás seres humanos como instrumentos para lograr fines
egoístas. Esta utilización de la naturaleza, sin ningún tipo de consideración
ética, y que se revela absolutamente pragmática, es propia del ser moderno.
Esta dimensión de egoísmo y de individualidad también es propia del ser
moderno. En el siglo XIX nació la utopía de ese ser moderno bajo la forma de
progreso. (CHUJI, 2014, p. 157).

Em relação a essa “individualidade”, analisando a questão do índio, Mariátegui
diria que “[...] o individualismo não pode prosperar, e nem sequer existe efetivamente, a
não ser dentro de um régime de livre concorrência. E o índio não se sentiu nunca menos
livre que quando se sentiu sozinho” 88(MARIÁTEGUI, 2001, p. 83). O certo é que o
“progresso”, que os modos de produção capitalista cunharam para si, continua sendo
expoente da dominação (da natureza e do ser humano), tendo como centro das disputas a
propriedade e uso da terra.
3.2 AGRIBUSINESS – AGRONEGÓCIO
Falar das origens do agronegócio necessariamente nos remete à história de
concentração e acumulação de terras no Brasil. Vimos no primeiro capítulo como se
configurou esse cenário, através das lutas coloniais, o avanço dos jesuítas, os
bandeirantes, etc. Desde a colonização se implantaram grandes plantações para
exportação usando mão de obra escrava. Através das sesmarias começaram a ser
legalizadas grandes extensões de terras particulares. Vieram os ciclos de monoculturas:
café, cana de açúcar e cacau, depois pecuária. “[...] O Brasil vivenciou um aumento no

87 Palavra indígena que nesse caso se refere a espinhos erguidos.
88 Tradução nossa. No original: “o individualismo no puede prosperar, y ni siquiera existe efectivamente,
sino dentro de un régimen de libre concurrencia. Y el indio no se ha sentido nunca menos libre que cuando
se ha sentido solo”.
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setor agroindustrial, especialmente no processamento de café, soja, laranja e cana-deaçúcar e também criação de animais, principais produtos da época” (SOUZA, 2017, p.14).
Recentemente tomaram o espaço as monoculturas de soja, algodão e milho. Esses
modelos de produção que foram se sucedendo, segundo Görgem (2017), apresentavam
cinco características: concentração de terra e grandes propriedades (latifúndios);
utilização de trabalho escravo e exploração do trabalhador; produção voltada para
exportação e mercado financeiro; devastação da natureza e quebra de ciclos naturais;
dependência tecnológica e industrial.
Como vimos anteriormente, será a partir da década de 1970, no auge da ditadura
e, do modelo expansionista instituído por grandes grupos na Amazônia Legal, que aqueles
latifúndios improdutivos vão se transformando em empresas rurais produtivas com o
discurso de contribuir para o “desenvolvimento” do Brasil (FABRINI, 2008).
A associação entre “modernidade” e “agricultura” no Brasil tem uma longa
história. Desde, pelo menos, a segunda metade do século XIX, pensadores e
homens de ação opõem propostas de uma “agricultura” ou mesmo de uma
“indústria rural” moderna ao que seria uma agricultura “tradicional” ou
“práticas tradicionais” das empresas agrícolas. Assim foi com a introdução dos
engenhos a vapor e com as usinas de açúcar no Nordeste canavieiro; ou com o
uso sistemático de máquinas no arroz e no trigo no sul do país nos anos de
1950. Mas foi, sobretudo a partir dos anos de 1970 – com a política de
“modernização da agricultura” promovida pelo regime militar –, que se
começou a falar mais explicitamente da existência de uma “agricultura
moderna” ou de uma “agricultura capitalista” no Brasil, de “empresas rurais”
(figura contraposta no Estatuto da Terra ao “latifúndio”) e de “empresários
rurais”. (HEREDIA; PALMEIRA; LEITE, 2010, p.159).

Comprova-se historicamente como não teria sido possível esse avanço do modelo
sem uma participação forte do Estado, através de políticas públicas e programas de apoio.

Quando tomamos, por exemplo, a distribuição do crédito rural no estado do
Mato Grosso, onde a especialização produtiva avançou sobremaneira durante
o período entre 1980 e 2000, podemos constatar que a soja se manteve como
produto alvo da maior parte dos recursos emprestados (absorvendo entre 50 a
75% do montante total), bem como o grosso dos valores (cerca de 95%) foi
destinado aos agricultores compreendidos no grupo “não familiar” (ou seja,
não atendido pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar – Pronaf) (HEREDIA; PALMEIRA; LEITE, 2010, p. 166).

Lembremos também, que o apoio do Estado também promoveu o deslocamento
de populações no interior do Brasil e fixação de colonos. “[...] Ainda seu estímulo à ação
de colonizadoras privadas, foram responsáveis por uma ocupação mais densa dessas áreas
ou pela substituição de populações preexistentes e iriam marcar profundamente a
configuração das relações sociais” (HEREDIA; PALMEIRA; LEITE, 2010, p.169).
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Privilegiando colonos do Sul 89 , o Estado expandiu a ideia do “espaço vazio” e do
“pioneirismo” ancorando o suporte ideológico para as novas colonizações sobre a
Amazônia. Arruda (2017) vai estudar o processo de estruturação do agronegócio no
estado do Mato Grosso constatando na análise de censos demográficos (de 1960 e 1970)
a falta de menção dos povos indígenas no estado (antes da divisão que daria origem a
Mato Grosso do Sul), o que traduz seu desinteresse e invisibilização em relação aos povos
originários, favorecendo dessa forma a ideia do suposto “vazio demográfico”. A
caracterização que se fez do estado de Mato Grosso naquelas décadas foi a seguinte: “[...]
Mato Grosso abriga um contingente populacional muito inferior às proporções da sua
área, configurando-se como espaço demograficamente vazio”. (ARRUDA, 2017, p. 43).
Além disso, o autor mostra como a ideia de “vazio demográfico” também está relacionada
“[...] à inexistência, nos sertões mato-grossenses, das relações capitalistas de produção,
pelo menos, ao nível das relações que já se desenvolviam nos grandes centros urbanos do
país” (ARRUDA, 2017, p. 38).
Podemos dizer que, ao longo da história brasileira, até bem recentemente, o Estado
sempre apoiou e se manteve ao lado de um modelo rural, primeiro colonial e exploratório,
posteriormente neocolonial e exploratório condizente com o avanço capitalista no mundo
e sua ideologia desenvolvimentista, modernista, tecnicista.
Assevera Fabrini (2008) que o agronegócio, entendido como grande propriedade
rural produtiva e expressão de típicas relações capitalistas pautadas pela produção de
mercadorias “exclui” pela produção, ao tempo que o latifúndio “exclui” pela não
produção. A transformação de alguns latifúndios improdutivos em empresas produtivas
transformou os ruralistas em uma espécie de heróis. “[...] Dessa forma é possível
apreender que o agronegócio tornou-se a expressão principal da reprodução das relações
capitalistas no campo” (FABRINI, 2008, p. 44). Ainda o autor afirma ser a especulação
imobiliária “[...] um recurso utilizado pelos proprietários de terra para abocanhar a maisvalia social” (FABRINI, 2008, p. 47), e que, ao final, “[...] agronegócio e latifúndio estão
unidos pela acumulação capitalista rentista e a produção agropecuária (mercadorias) não
está colocada no centro do processo para ambos os segmentos. Enfim, o Brasil é mais
latifundiário do que se pensa” (FABRINI, 2008, p. 48).

89 A palavra “gaúcho” sintetiza e unifica no jargão popular dos outros grupos, os migrantes do Sul sejam
eles do Paraná, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul associando-os fundamentalmente à soja e a vida
empresarial do agronegócio, enquanto migrantes do norte (Maranhão, Bahia, Pará) estão associados ao
trabalho braçal e à agricultura camponesa.
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A Revolução Verde (Quadro 1) que tinha surgido a partir da década de 1960, nos
EUA e na Europa, se espalhou pelo mundo na década de 1970. O objetivo dessa revolução
era o aumento exponencial da produção agrícola mundial por meio do uso intensivo de
insumos industriais, mecanização e redução do tempo de manejo. Estamos falando de
sementes geneticamente alteradas, fertilizantes e agrotóxicos, produção em massa de
produtos homogêneos, uso extensivo de tecnologias, seja para plantio, irrigação, colheita
ou para a gestão da produção.
A partir da década de 1990, a disseminação destas tecnologias em todo o território
nacional permitiu que o Brasil vivesse um surto de desenvolvimento agrícola, com o
aumento da fronteira agrícola90 e a disseminação de cultivos (a soja, o milho e o algodão,
entre outros) - em que o país é atualmente recordista mundial de produtividade, atingindo
recordes de exportação. Esses avanços tecnológicos e químicos foram herdados no pósguerra (anos 50). Concretamente, os agrotóxicos foram desenvolvidos na Primeira Guerra
Mundial e utilizados mais amplamente na Segunda Guerra Mundial como arma química.
Com o fim da guerra, o produto desenvolvido passou a ser utilizado como “defensivo
agrícola”. No Brasil, a Revolução Verde foi implantada através de imposição das
indústrias de agrotóxicos e do governo brasileiro. O financiamento bancário para a
compra de sementes somente sairia se o agricultor comprasse também o adubo e o
agrotóxico, ou seja, o pacote completo.
O conceito do agronegócio, introduzido no final da década de 1950, pelos
pesquisadores da Universidade de Harvard (EUA), John Davis e Ray Goldberg, defende
que as atividades rurais e outras ligadas a elas não podem continuar isoladas umas das
outras.
A junção de inúmeras atividades que envolvem de forma direta ou indireta, toda
a cadeia produtiva agrícola ou pecuária é agribusiness ou agronegócio. O setor faz uma
divisão em três partes: na primeira, os negócios à montante da agropecuária, ou da "préporteira", representados pela indústria e comércio que fornecem insumos para a produção
rural (fertilizantes, defensivos químicos, equipamentos, bancos e financeiras). Na
segunda parte, se trata dos negócios agropecuários propriamente ditos, ou de "dentro da
porteira", representados pelos produtores rurais, sejam eles pequenos, médios ou grandes,
constituídos na forma de pessoas físicas - fazendeiros ou camponeses - ou de pessoas
jurídicas. E na terceira parte, encontram-se as atividades que fluem dos negócios
90 A fronteira agrícola é o avanço da unidade de produção capitalista sobre o meio ambiente, terras
cultiváveis e terras de agricultura familiar.
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agropecuários, ou de "pós-porteira": a compra, transporte, beneficiamento e venda dos
produtos agropecuários até o consumidor final. Enquadram-se, nesta definição,
os frigoríficos,

as indústrias

têxteis e calçadistas,

empacotadores, supermercados e

distribuidores de alimentos. Importante salientar que um dos fatores fundamentais para o
arranjo são os processos de gestão (foco de estudos e análise do setor). “[...] Com o estudo
do agribusiness não se pretende enfatizar processos técnicos de produção, mas, sim,
enfatizar os aspectos gerenciais, administrativos do agronegócio. Enfim, é a visão de
negócio que norteia essa disciplina” (PIZZOLATI, 2019, p. 2-3).
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Quadro 1 - Fases e crises da Revolução Verde

1ª fase de 1960 a 1990

2ª fase 1990-1999

3ª fase de 1998 até hoje
(agronegócio)

Características

Consequências

Características

Consequências

Características

Consequências

Grandes
lavouras de
grãos (modelo
extensivo).

- Êxodo rural
pela redução
acelerada de
mão-de-obra

Plantios diretos
com uso de
novos
herbicidas.

Agricultura de
precisão com
rigorosos
controles.

- Êxodo rural
(jovens).

Industrialização da
agricultura (o
agricultor
perde
importância e
força política).

- Concentração
de terras.

Uso maciço de
inseticidas,
fungicidas e
herbicidas para
controle de
pragas.

-Necessidade de
grandes
investimentos para
insumos, novas
máquinas, produtos
químicos e etc.
aumenta
dependência.

Políticas de
crédito (para
financiar as
indústrias,
mas, não, ao
agricultor).

Monocultura.

Assistência
técnica (feita
para vender o
pacote
tecnológico da
Revolução
Verde).

- Produção
voltada para
exportação.
- Diminuição de
produção de
alimentos para
mercado
interno.

Maquinaria
mais
sofisticada e
informática.

- Dependência
de bancos e
endividamentos.
- Crescimento
de indústria de
máquinas etc.
- Crescimento
de
cooperativismo
agrícola para as
monoculturas.

Biculturas
(combina 2
tipos de
cultivo).
Recuperação
de solos com
diversas
técnicas.

Manejo de
culturas para
cobertura de
solo.

-Necessidade de ter
agricultores
“profissionalizados”.
- Crescente
integração da
produção com
agroindústrias e
empresas de
exportação.
- Custos e preços
são dados pelo
mercado
internacional.
- Novos
desequilíbrios
ambientais pelo uso
maciço de
agrotóxicos.

Uso de
biologia
molecular e
engenharia
genética
(transgenia,
clonagem etc.).

Hegemonia das
grandes
empresas
absorvendo ou
excluindo os
pequenos e
médios
agricultores.
Isenção de
impostos e
programas de
financiamento.
Introdução de
novas técnicas
de cultivo e
repotenciali-zar
velhas técnicas
da RV
(transgenia,
maior uso de
venenos, etc).
Imagem de
sucesso através
dos resultados
obtidos para a
economia
nacional91.

- Agricultura
sem gente.
-Riscos à saúde
humana.
- Desastre
ambiental
(desmatamento, contaminações,
degradação de
solos).
- Altos
endividamentos
dos grandes
proprietários,
renegociadas,
ou subsidiadas
ou anistiadas
pelos governos.
- Grande apoio
dos governos
através de
políticas
públicas em
detrimento dos
pequenos e
médios
agricultores.
- Pagamentos
de royalties
(taxas
tecnológicas)
pelo uso, por
exemplo, de
sementes
transgênicas.
- Controle das
grandes

91 Segundo Görgem (2017, p. 59), “Os resultados do agronegócio são fruto de uma opção política e
econômica por uma determinada classe no campo – os grandes proprietários de terras - e uma determinada
classe urbana – os proprietários da indústria de insumos químicos e de máquinas agrícolas [...] são o
resultado de uma opção por um modelo econômico exportador de matérias primas agrícolas e de um modelo
agrícola dependente [...] das grandes corporações multinacionais. São uma clara opção dos ricos pelo
campo, e do abandono da agricultura camponesa e da reforma agrária à sua própria sorte”
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Crise devido ao mau uso das
florestas, empobrecimento de
solo, contaminação de águas,
produção de alimentos de baixa
qualidade, endividamento de
agricultores, aumento da pobreza
rural e urbana.

A Crise nessa fase aparece no
alarmante uso de herbicidas e no
aumento da resistência de animais e
plantas. Venenos em doses cada vez
mais fortes e custos cada vez mais
altos. O arsenal técnico-científico não
dá conta dessas situações.

empresas sobre
os agricultores
e mercado de
alimentos
A Crise: o agronegócio sofre crise
de hegemonia apesar de seu
marketing, principalmente pelos
problemas que gera para a saúde
das pessoas e o meio ambiente.
Diversas campanhas de
movimentos populares
evidenciaram as fortes
contradições do modelo que
agrava exponencialmente
problemas anteriores:
envenenamento e mortes por
agrotóxicos; esgotamento de
solos; diminuição das águas;
intensificação da mudança
climática, perda enorme de
biodiversidade.

Fonte: A autora
O Quadro foi elaborado a partir de informações retiradas do livro Trincheiras da Resistência
Camponesa de Görgem (2017).

3.3 ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DO AGRONEGÓCIO
Quando no século XIX emergiu com força a preocupação com a modernização da
agricultura, nasceu, no Rio de Janeiro (1897), a Sociedade Nacional de Agricultura
(SNA). Esta organização teve sua base em um grupo de “[...] idealistas republicanos,
liderados pelo engenheiro Antônio Ennes de Souza92, pensando em transformar a base
produtiva da lavoura tradicional e arcaica prevalecente no século 19” (SNA, 2005). A
SNA tinha, desde o início, o objetivo de ajudar na modernização da agricultura através
da ciência e tecnologia. Junto com isso, via-se a necessidade de romper com a
fragmentação dos produtores e unificar a “classe”:

92 Antônio Ennes de Sousa nasceu em São Luís do Maranhão, em maio de 1848. Estudou na
Universidade da Sorbonne, em Paris. Retornou ao Maranhão e atuou no comércio do estado até 1873.
Regressou, então, à Europa e formou-se na Universidade de Zurique, na Suíça. Depois, ingressou na
Academia Real de Minas de Freiberg, na Saxônia, onde conseguiu o diploma de engenheiro de minas. De
volta ao Brasil, tornou-se professor da Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Ingressou na política depois
da proclamação da República, quando foi eleito, em 1891, deputado federal pelo Maranhão. Tomou posse
em maio e renunciou pouco tempo depois para tornar-se diretor da Casa da Moeda do Brasil. Foi também
membro da Academia Brasileira de Ciências, da Sociedade de Ciências Naturais de Zurique, na Suíça, e da
Sociedade de Química de Berlim, na Alemanha. Faleceu no Rio de Janeiro em 1920. Disponível em:
https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeirarepublica/SOUSA,%20Antonio%20Ennes%20de.
pdf Acesso em: 07 jan. de 2020.
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Na verdade, a ideia de associar a classe agrícola englobava um leque muito
variado de formas de organização, objetivos e métodos, cujo elo comum
passava, fundamentalmente, pela ruptura com o "individualismo" e pela
constituição de um grupo enquanto classe. Por isso, a campanha da SNA visava
à multiplicação pura e simples das mais variadas formas de organização, ainda
que ensejasse uma certa orientação com base nos modelos internacionais
disponíveis, adaptados às condições brasileiras. (SNA, 2005, p. 35).

A SNA incentivou em um primeiro momento a criação de cooperativas que, com
a ditadura militar, perderam fôlego, centrando sua estratégia na propaganda, informação
e formação dos produtores e da sociedade via exposições, congressos, seminários, e
através da revista A Lavoura93 (Figura 1), que buscava “[...] colaborar para a formação de
uma nova mentalidade nos próprios agricultores, chamados a encarar sua atividade com
orgulho e, como verdadeiros empresários modernos, associados à Ciência e a formas
institucionais mais lógicas” (SNA, 2005, p. 20).

Figura 2 - Capas daRevista A Lavoura - Anos 1911, 1925, 1969, 2018
Fonte: https://alavoura.com.br/arevista/ (2019)

Segundo a SNA o agribusiness nasceu da necessidade de agregar valor aos
produtos frente à progressiva redução de preços:

Para agregar valor ao que produz, o agricultor e o criador, tomam dois
caminhos básicos. De um lado, trabalham para a redução dos custos de sua
produção e para a diferenciação qualitativa do produto, por meio da
incorporação de alta tecnologia na forma de insumos químicos, mecânicos e
informáticos, assim como de pesquisas biogenéticas. De outro, trabalham no
sentido da verticalização de sua participação na cadeia produtiva, deixando de
entregar a produção in natura para apresentá-la ao mercado já beneficiada [...].
Na linguagem que se toma corrente, "tudo o que está antes e tudo o que está
depois da porteira da fazenda" tem que ser integrado como parte do mesmo

93 Publicada desde maio de 1897, A Lavoura é a mais antiga revista do agronegócio brasileiro. Publica
artigos técnicos e reportagens que abrangem todas as atividades da cadeia produtiva agrícola, além de
novidades do setor.
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cálculo, antes restrito apenas ao processo produtivo "da porteira da fazenda
para dentro". (SNA, 2005, p. 44).

Quase todas as organizações de representação do agronegócio apresentam nas
suas narrativas uma preocupação com o “desenvolvimento”, a “sustentabilidade” e o meio
ambiente. A SNA, por exemplo, queria a modernização, mas não era cega à exploração
irracional dos recursos naturais.

Naquela época [final do séc. XIX e início do XX], as atenções eram dirigidas
para os grandes estragos provocados pela exploração descontrolada e nãoregulamentada do combustível mais largamente utilizado, a lenha, que já
começava a apresentar seus efeitos nefastos. Era necessário combater esse
outro tipo de rotina agrícola, tão distante dos modernos métodos de exploração
e gerenciamento. A ideia central defendida era a de que as grandes derrubadas
não são nem úteis nem necessárias e, por isso, aqueles que fazem do carvão e
da lenha o seu comércio, aqueles que usufruem desses recursos dados quase
gratuitamente pela natureza, teriam o dever de repô-los por meio do replantio
das matas derrubadas! Era a noção de reflorestamento e de exploração auto
sustentada que, só mais recentemente, tornou-se política de Estado formalizada
e efetivamente imposta, ainda que, em grande parte, não respeitada. (SNA,
2005, p.25).

Ainda que o carro chefe da SNA seja o agronegócio, mostra sensibilidade 94 à
importância da biodiversidade abrindo-se, também, à agroecologia e à produção orgânica
reconhecendo sua necessidade e o mercado crescente de alimentação orgânica, ao ponto
de ter promovido seminários sobre o assunto.
Em várias partes do mundo, estudos demonstram que vegetais cultivados com
produtos orgânicos apresentam frutos com melhores qualidades nutricionais e
chegam a ter cinco vezes mais proteínas e vitaminas do que aqueles
provenientes de vegetais tratados com produtos químicos [...]. No Brasil,
existem aproximadamente 5OO mil hectares certificados como produção
orgânica. Esse segmento vem crescendo aceleradamente, em tomo de 50% ao
ano. Em 2001, a agricultura orgânica produziu US$ 150 milhões, sendo que
somente nas feiras ecológicas, espalhadas pelo País, movimentou-se cerca de
R$ 1 milhão. (SNA, 2005, p. 56).

Não entanto, a SNA (2005) declara não existir um “[...] desenvolvimento
totalmente sustentável, tendo em vista que não é possível mantê-lo em longo prazo. O
que pode e deve ser feito é tornar o desenvolvimento tão sustentável quanto possível,
reduzindo a degradação ambiental provocada pelo próprio desenvolvimento” (SNA,
2005, p. 53).

94 É evidente que as restrições dos mercados internacionais em relação à garantia de conservação
ambiental associada à produção agropecuária “obriga’’ ao agronegócio brasileiro incorporar a agenda da
proteção da biodiversidade.
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Aqui fica clara a ideia de um “desenvolvimento” dissociado da “sustentabilidade”.
Não se cogita sequer a possibilidade de outro modelo de desenvolvimento. A saída que
se aponta é minimizar os impactos ambientais (sustentabilidade) sem retrocesso para o
crescimento econômico (desenvolvimento).
Há aqui, como aponta Loureiro (2012), uma profunda incompatibilidade no uso
dos dois conceitos. O desenvolvimento seria visto de forma liberal, como:

- Sinônimo de crescimento econômico e produção de mercadorias, e a
felicidade e o bem-estar estariam associados ao consumo de massa.
- Série sucessiva de etapas a serem cumpridas, passando de sociedades
tradicionais para modernas e industriais.
- Desenvolvimento capitalista, enquanto única opção existente. (LOUREIRO,
2012, p. 59).

Desde essa visão se mantém a crença “[...] de que as sociedades podem crescer
indefinidamente” (LOUREIRO, 2012, p. 58), ao tempo que “a este conceito vem
acoplado o de evolução” (Ibidem), ou seja, a existência de um modelo de sociedade
civilizada associada aos avanços tecnológicos. “[...] A natureza aí é algo imutável, pano
de fundo estático, fonte de recursos...” (LOUREIRO, 2012, p. 58). O carro chefe está
posto nas necessidades materiais, econômicas, enquanto no âmbito da sustentabilidade as
necessidades “[...] são vistas tanto no sentido material quanto simbólico – portanto,
econômico e cultural” (Ibidem).
Na década de 1980, “[...] o patronato rural se reorganizou assumindo novas
formas, discurso e sujeitos, muitos dos quais representantes do capital industrial e
financeiro” (LAMOSA, 2016, p. 100-101). Na década de 1990, a Associação Brasileira
do Agronegócio (ABAG)95, da classe dominante, surgiu, segundo Lamosa (2016), para
“unificar” os grupos fragmentados do setor, cujo braço pedagógico para liderar e
hegemonizar sua visão “[...] é formado por organizações que se dividem entre as tarefas
de formar os intelectuais orgânicos da classe e difundir a autoimagem do
‘agronegócio’”(LAMOSA, 2016, p.109).
No entanto, o novo contexto de crise ambiental e a adesão internacional ao
discurso de proteção do meio ambiente e sustentabilidade obrigam ao setor do
agronegócio se rever em prol de sustentar seu mercado e capacidade lucrativa. Em notícia

95 A ABAG acredita que o agronegócio pode ajudar a resolver quatro grandes problemas do Brasil que,
segundo eles, são: a organização do processo de desenvolvimento sustentado; integração à economia
internacional; eliminação das profundas desigualdades de renda e dos bolsões de miséria; respeito ao meio
ambiente. Disponível em: http://www.abag.com.br/institucional/historiamissaovisao. Acesso em: 25 de
out. de 2019.
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do dia 9 de setembro de 2019, no jornal El País96, se anunciava uma campanha conjunta
entre ABAG, a Imazon e o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) - duas
ONGs de defesa ambiental. O diretor da ABAG, Marcello Brito, declarava: “[...] Somos
contra o desmatamento e o roubo de terras, porque isto ataca o valor natural de qualquer
produto brasileiro e, indiretamente, ataca a economia do Brasil” (EL PAIS, 2019a). Na
sua declaração confirma que uma boa parte dos empresários brasileiros do agronegócio
está cada vez mais consciente de que manter a Amazônia em pé e em boa saúde é uma
condição essencial, não só para conservar as vendas atuais e uma clientela preocupada
com a mudança climática, mas, também, para a sobrevivência em longo prazo de seus
próprios negócios.
Na estratégia por disputar hegemonia, a ABAG criou programas que foram
inseridos nas escolas através de parcerias público-privadas. “[...] A inserção dos projetos
empresariais nas escolas ocorreu no contexto de difusão dos projetos de responsabilidade
socioambiental empresarial no país e ganhou grande destaque nacionalmente a partir dos
anos 2000” (LAMOSA, 2016, p.173). Em São Paulo, estas parcerias público-privadas
com a educação básica começaram antes dos anos 199097. Lamosa (2016) realizou um
estudo sobre o programa educacional do agronegócio, com treze anos de existência e
HIDALGO-HIDALGO-CAPITÁN; GARCÍA; GUAZHA; GARCÍA; GUAZHAeado
pela ABAG, constatando que a “[...] assimilação da comunidade é realizada por meio de
visitar aos associados da ABAG e concursos que premiam alunos e professores” 98
(LAMOSA, 2016, p. 181). Segundo o autor, há um efeito desse tipo de parcerias não
declarado pela ABAG: “[...] o programa cria para as empresas associadas à oferta de uma
nova mão de obra que está ingressando no ensino médio, depois de dois anos de
participação no programa como aluno do ensino fundamental das escolas municipais”
(LAMOSA, 2016, p. 206).
Na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), que representa os
produtores rurais brasileiros de pequeno, médio e grandes portes, o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR) atua como um instrumento para Formação Profissional

96 https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/09/politica/1568057092_806142.html
97 Alguns programas governamentais em SP para incentivar a parceria público-privada, desde os anos
1980, são: “Adote uma Escola” (1985-1990); “Programa de parceria Empresa-Escola Pública” (19911994); “Escola em Parceria” (1995-até hoje), que passou a ser chamado “Empresa Educadora”, desde 2005
(LAMOSA, 2016).
98 Como exemplo citamos algumas frases de alunos premiados nos concursos escolares a favor do
agronegócio: “Agronegócio, vida envolvente, sabor presente, tecnologia inteligente, emprego ascendente,
enfim, um leque abrangente”; “Agronegócio é a essência do bem-estar. Se você dá valor a suas roupas, à
sua comida e ao seu conforto, dê valor ao agronegócio”. Ver Lamosa (2016, p. 216).
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Rural e Promoção Social. Existe o Instituto CNA que desenvolve estudos e pesquisas na
área social e do agronegócio.
Arruda (2017) 99, no estado de MT, constata que “[...] a ideia dominante trata a
educação das massas trabalhadoras de forma negativa, como inexistente, ou existente
precariamente, face a ‘positividade’ superior do Agronegócio” (ARRUDA, 2017, p. 186).
Dessa forma, o que se almeja é formar essas massas, para atender as demandas do
agronegócio. “[...] O que interessa ao agronegócio é o ‘operador’ de um sistema já dado.
Pensa-se a educação do trabalhador para fazer as engrenagens da ‘maquinaria’
funcionarem” (ARRUDA, 2017, p.194). Segundo este autor, o agronegócio também tenta
convencer ao poder público da importância desse tipo de formação. “[...] É assim que
entidades como o SENAR-MT, APROSOJA e FAMATO, desenvolvem suas atividades
abrangendo todo o território estadual” (ARRUDA, 2017, p. 20).
A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (FAMATO)100,
criada em 1965, representa todos os Sindicatos Rurais de MT (92), sendo a principal
porta-voz do Sistema Sindical Rural do Estado. Atualmente, segundo informações no site
da FAMATO, representa mais de 33 mil produtores e a sua base de trabalho está ancorada
na produção de informação estratégica para orientação ao produtor, na articulação política
institucional e na disseminação de know-how para os produtores rurais.
Apoia prioritariamente o agronegócio e, em parceria com o Senar- MT 101 ,
entidade de ensino rural, promove capacitações específicas ligadas à agroindústria. Em
parceria com o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA)102, criado
em 1998, realiza estudos e projetos socioeconômicos e ambientais produzindo
informações estratégicas do agronegócio para as entidades mantenedoras 103 . Como
vemos, há toda uma estrutura organizacional, que abrange a assistência técnica,
representativa, científica, organizacional e de gestão do universo rural no Brasil e no MT
e, cujo coração é o agronegócio. Na FAMATO é mais difícil encontrar a “sensibilidade”
da ABAG em relação à proteção ambiental, mudança climática ou agroecologia, ainda
que as palavras “sustentável” ou “desenvolvimento rural” tenham sido incorporadas na
sua narrativa.

99 O autor, através de análise de entrevistas realizadas a empresários do agronegócio do MT, faz uma
forte crítica à visão que eles têm sobre a escola pública.
100 Ver http://www.famato.org.br/.
101http://sistemafamato.org.br/portal/senar/index.php
102 http://www.imea.com.br/imea-site/estudos-customizados
103 O agronegócio também tem como entidade de representação a nível nacional a Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), que representa os produtores rurais brasileiros de pequeno, médio
e grande porte; o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), que atua como um instrumento para
Formação Profissional Rural e Promoção Social e qualidade de vida de homens e mulheres do campo; e o
Instituto CNA que desenvolve estudos e pesquisas na área social e no agronegócio.
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Outras organizações dentro do setor do agronegócio, de índole nacional e estadual,
surgiram nas últimas décadas com visões mais radicais chegando, em alguns casos, ao
chamado “negacionismo climático”104, na atualidade impulsionado pelo governo de Jair
Bolsonaro. Esta visão baseada em opiniões, crenças e ideologias políticas, recusa aceitar
os dados científicos existentes.
O atual ministro do Meio Ambiente, o advogado Ricardo Salles 105, foi secretário
estadual do Meio Ambiente de São Paulo no governo de Geraldo Alckmin (PSDB). Ele
é réu desde 2017 em um processo por improbidade administrativa, mas também há em
curso investigações sobre improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. Há muitos
anos Ricardo Salles está ligado ao setor ruralista tendo sido diretor jurídico da Sociedade
Rural Brasileira. Ele está cumprindo uma tarefa colocada pelo presidente Jair Bolsonaro:
subordinar o Ministério do Meio Ambiente ao Ministério da Agricultura. Organizações
de pesquisa e meio ambiente, como o Observatório do Clima, denunciaram em várias
oportunidades como o ministro tinha divulgado dados enganosos para justificar suas
posições. Salles declarou acreditar no aquecimento global, mas ter incerteza sobre a
influência humana no mesmo (G1 POLÍTICA, 2020). Não restaram dúvidas quanto a sua
falta de interesse pela proteção do meio ambiente, depois do vídeo divulgado sobre a
reunião ministerial que Sérgio Moro apresentou na Justiça para demonstrar a interferência
do presidente na Superintendência da Polícia Federal.

A oportunidade que nós temos, que a imprensa está nos dando um pouco de
alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação,
simplificação, todas as reformas que o mundo inteiro cobrou [...] precisa ter
um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no
aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de covid-19, e ir passando a
boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas (GI POLÍTICA,
2020).

A Ministra de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Corrêa da
Costa Dias, engenheira agrônoma e empresária, filiada ao partido Democratas, já foi
deputada estadual de Mato Grosso do Sul. Como líder da Bancada Ruralista, em 2018
defendeu a aprovação do Projeto de Lei 6.299, que flexibiliza as regras para fiscalização

104 Para quem tiver interesse existe um livro de Richard Jakubaszko e outros, já na sua 2 edição,
intitulado CO2 aquecimento e mudanças climáticas: estão nos enganando?, editado pela DBO Editores
Associados de São Paulo, em 2015. Nele se afirma, entre outras coisas, que o aquecimento é a grande
mentira do século XXI, uma campanha de marketing orquestrada por interesses econômicos, políticos e
geopolíticos, que não há provas científicas e que o ser humano seria incapaz de mudar o clima. Disponível
em: https://youtu.be/AonfuKV38Ps Acesso em: 12 de janeiro de 2020
105 Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/12/10/Quem-%C3%A9-RicardoSalles-o-novo-ministro-do-Meio-Ambiente. Acesso em: 14 de jun. de 2019.
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e aplicação de agrotóxicos no país. Apelidada como Musa do veneno, nos primeiros
quatro meses de governo favoreceu a liberação de 197 agrotóxicos106 e, até novembro de
2019 foram 467. Segundo Cida de Oliveira (OLIVEIRA, 2020), “[...] Desde que Jair
Bolsonaro e sua ministra tomaram posse, já foram liberados um total de 551”. A estratégia
é a mesma que no Ministério de Meio Ambiente: desmonte dos órgãos de fiscalização e
da legislação existente, e a paralização de uma política de redução de uso. Também a
ministra é acusada por diversos movimentos sociais de mentir em relação aos números
ou quando afirma que houve redução no consumo de agrotóxicos. Os malefícios e
desequilíbrios que provocam os agrotóxicos, assim como os danos para a saúde humana
estão amplamente registrados107.
Como vemos o cenário político atual empoderou certamente a ala mais radical do
setor do agronegócio, sendo que associações que vinham adotando um discurso moderado
incorporam e começam a disseminar o negacionismo em relação à mudança climática,
como é o caso da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso
(APROSOJA)108. Criada em 2005, é uma entidade sem fins lucrativos, constituída por
produtores rurais ligados às culturas de soja e milho de Mato Grosso, cujo objetivo
central, conforme informado em sua página, “é unir a classe, valorizando-a”, mas,
também, representar os direitos e interesses dos produtores.
Possui núcleos regionais, instalados nos Sindicatos Rurais das maiores cidades
sojicultores do estado. Nela existe um comitê específico de “sustentabilidade” que se
propõe a formular planos de ação visando à consolidação das práticas sustentáveis e
criação de valor econômico, ambiental e social; sedimentar o conceito e a prática de
sustentabilidade; mapear e propor a aplicação de indicadores de sustentabilidade; inserir
o agronegócio na agenda nacional e internacional de Mudanças Climáticas109. Em outubro
de 2019, já no governo Bolsonaro, a APROSOJA promoveu a sexta jornada do Circuito
Universitário, em várias cidades do Mato Grosso110, levando como palestrante, o doutor

106
Disponível
em:
https://www.canalrural.com.br/noticias/tereza-cristina-rebate-acusacaoagrotoxicos/; https://www.brasildefato.com.br/2019/08/14/ministerio-da-agricultura-engana-a-populacaocom-dados-falsos-sobre-agrotoxicos. Acesso em: 24/11/2019.
107 Recomendamos assistir os filmes da campanha contra os agrotóxicos que disseminaram pela ampla
maioria da população brasileira. Disponível em: https://contraosagrotoxicos.org/filmes/, e:
https://deolhonosruralistas.com.br/. Acesso em: 04 jan. de 2020.
108 Disponível em: http://www.aprosoja.com.br/aprosoja/quem-somos/. Acesso em: 21 de mar. de 2020.
109 Esse texto foi substituído no site da entidade em outubro de 2019, sendo que foi excluída qualquer
referência à Mudança Climática.
110 O Circuito Aprosoja Universitário realizou sua sexta edição em 2019 e seu principal objetivo é
proporcionar aos alunos conhecimentos extracurriculares e contribuir com a formação dos futuros
profissionais. Disponível em: http://www.aprosoja.com.br/comunicacao/release/circuito-universitarioreune-mais-de-1-200-pessoas-na-primeira-semana. Acesso em: 12 maio de 2020.
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Ricardo Felício111 - reconhecido negacionista do aquecimento global -, ex-candidato a
deputado estadual pelo partido PSL em SP, para falar sobre os mitos e verdades. A tese
do cientista nega que a ação humana seja responsável pelas mudanças climáticas. Nega a
interferência do dióxido de carbono no clima e que a agricultura e pecuária interfiram nas
temperaturas do planeta.
A APROSOJA também conta com um programa de responsabilidade social com
três frentes de atuação: a distribuição de alimento à base de soja para crianças, idosos e
enfermos; orientação nutricional para mães de baixa renda; e ajuda financeira para
iniciativas culturais que dão oportunidades às crianças carentes. 112 Este programa se
chama AgroSolidário.

Figura 3 – Lagos publicitários da Aprosoja
Fonte: Site APROSOJA, 2019.

Os setores do agronegócio parecem estar criando uma linguagem própria. Além
da campanha nacional de marketing, que espalhou o “agro é tech”, “agro é pop”, “agro é
tudo”113, uma pesquisa desenvolvida por IPESO de SP114 sobre o eleitor brasileiro e o
agronegócio, realizada em 2014, antes das eleições, em 5 capitais urbanas (Goiânia,
Belém, Salvador, São Paulo e Porto Alegre), apresentou uma

classificação dos

entrevistados um tanto curiosa: 37% agroconscientes (boa consciência política em
relação ao agronegócio, como a preferência por candidatos com políticas bem definidas
para o setor); 29% biourbanos (a utilização dos combustíveis renováveis como o etanol
e o biodiesel é o grande destaque sendo a diminuição da poluição nas cidades o principal

111 Ricardo Felício é Mestre em meteorologia antártica pelo INPE e Doutor em Geografia Física na área
de climatologia antártica pela USP. Atualmente, é professor do Departamento de Geografia da USP.
Candidatou-se como deputado estadual – SP pelo PSL recebendo 11.163 votos, mas não foi eleito. .É um
grande disseminador de teorias negacionistas em meios de comunicação, acadêmicos, e empresarias. Ver:
https://fakeclimate.wordpress.com/ ;https://thiagomaiablog.wordpress.com/tag/prof-ricardo-felicio/
112 http://www.aprosoja.com.br/aprosoja/projeto/agrosolidario
113 No Youtube podem se encontrar diversos vídeos da campanha cuja estratégia é definida pelo
Adargiso Telles, diretor corporativo da Burge: “Nós entendemos que não existe uma dicotomia ou um
conflito entre o pequeno produtor e a agricultura familiar e a agricultura comercial. Na verdade, todos eles
são agricultura”. Disponível em: https://youtu.be/eGb7gxRbpsM. Acesso em: 15 de mar. de 2020.
114 Ver http://www.abag.com.br/media/o-eleitor-brasileiro-e-o-agronegocio.pdf
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benefício desejado); 21% agrolost (possuem opiniões contraditórias); 13 %
agroindiferentes (trata-se de um grupo com traços marcantes da sociedade de consumo
que não se interessam pelo agronegócio). A única associação do termo “agro” que não se
encontra na campanha é com “ecologia”.
A pesquisa, também perguntou se os pequenos agricultores fariam parte do
agronegócio e 57% falaram que sim, o que mostra certo sucesso das campanhas de
marketing em prol da ideia de “unificação” das classes sociais no mundo rural, pelo
menos desde a visão urbana. Entretanto, também evidenciou uma clara rejeição aos
produtos transgênicos e à necessidade de ampliar a fiscalização sobre os agrotóxicos. O
problema dos chamados “defensivos agrícolas” tem se tornado um grande gargalo na
conquista da opinião pública, principalmente pela forte resistência da sociedade civil
organizada. Segundo Santos e Glass,

O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Em 2002, a
comercialização desses produtos era de 2,7 quilos por hectare. Em 2012, o
número chegou a 6,9kg/ha, segundo dados do IBGE. As commodities soja,
milho, cana e algodão concentram 85% do total de agrotóxicos utilizados”. [...]
entre 2007 e 2013, o uso de agrotóxicos dobrou, enquanto a área cultivada
cresceu apenas 20%. No mesmo período, também dobraram os casos de
intoxicação. (SANTOS; GLASS, 2018, p. 22).

Quem domina o mercado de agrotóxicos e sementes são grandes corporações que
nas últimas décadas absorveram empresas menores.

Historicamente, cinco das sete maiores produtoras de sementes do mundo são
originárias da indústria química: Monsanto, Du-Pont, Syngenta, Dow e Bayer.
A Bayer AG, a décima maior fabricante de agrotóxicos do mundo, expandiu
se para o setor de sementes ao adquirir outras empresas. Por outro lado,
nenhuma outra empresa aniquilou mais concorrentes no setor de sementes do
que a Monsanto. A empresa começou a comprar produtores de sementes do
mundo inteiro na década de 1990 e agora domina um quarto do mercado
mundial de sementes comerciais. Possui direitos sobre a maioria das plantas
geneticamente modificadas, mas também vende muitas sementes
convencionais. A presença da Monsanto é difícil de detectar porque as
empresas que ela controla geralmente mantêm seu nome original (SANTOS;
GLASS, 2018, p. 20).

Como vemos, a dinâmica, não só de concentração de terra como de mercado e de
poder, continua vigente, se não mais forte, no mundo globalizado. Os discursos de
diversos grupos do agronegócio incorporaram a narrativa da sustentabilidade e proteção
ambiental, no entanto, as práticas evidenciam o alinhamento com a visão neoliberal e
mercadológica em relação à natureza, além de ter-se extremado em alguns grupos
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posições negacionistas e contra a ciência. Não podemos falar do agronegócio como um
setor unificado.
3.3.1 A questão ambiental e divisões no “Agro-pop”
“[...] O capital não pode mudar sua maneira de analisar e decompor a natureza em
mercadorias e direitos de propriedade privada” (HARVEY, 2016, p. 234). Faz parte de
sua essência, além do imediatismo - que lhe faz rejeitar problemas de longo prazo (como
a crise ambiental), a própria dinâmica de mobilidade, ou seja, poder destruir aqui e mudar
para lá, permitindo-lhe continuar a expansão/exploração. O agronegócio, transformado
nas últimas décadas em uma força econômica e política protagonista, se erige como
baluarte de grandes benefícios para o país (“alimentar o mundo”, “sustentar a economia
nacional”, levar “desenvolvimento” às regiões, principalmente com infraestruturas e etc.).
Um dos planos mais ousados do agronegócio é levar o setor a um nível nunca visto de
digitalização que, no momento, está longe de ser real, como mostra o estudo realizado
com 53 produtores rurais de MT, em parceria com a FAMATO, intitulado Onde estão as
grandes oportunidades do Agro, uma visão de dentro da porteira (IMEA, 2018). Aqui se
apontam os principais problemas: a baixa qualidade da mão de obra (que impede o avanço
da agricultura digital) e baixa qualidade de sementes/produtos. A falta de confiança na
previsão do tempo e a baixa qualidade no monitoramento de pragas e doenças, também
são apontadas tendo difícil resolução para os produtores pelos altos custos para adquirir
tecnologias e “defensivos agrícolas” (agrotóxicos). Não entanto, também se levantam
outros problemas relacionados à produção:

Dados gerados pelos próprios agentes do agronegócio atestam a
insustentabilidade do modelo convencional de produção [...]. Em julho de
2010, o boletim Custos e Preços, divulgado mensalmente pela CNA, relatava
que em apenas uma região do Brasil os preços recebidos pelos produtores de
arroz e milho eram suficientes para cobrir os custos de produção [...]. Diante
desses dados, como explicar os enormes lucros dos grandes produtores de soja
e milho, que vivem a ostentar seu progresso roncando enormes picapes? E
como explicar, do outro lado, a situação precária em que vive a maior parte
dos agricultores familiares no Brasil? Antes de mais nada é preciso esclarecer
que os grandes lucros dos produtores convencionais só são possíveis devido ao
tamanho das propriedades – trata-se de economia de escala. As margens de
lucro em geral são, de fato, muito estreitas. Em seguida, e preciso observar que
estes sistemas são extremamente vulneráveis e frequentemente, ao invés de
lucro, dão prejuízo. E sobrevivem graças aos incentivos concedidos pelos
governos, como, por exemplo, os repetidos perdões de dividas. (LONDRES,
2011, p. 172-173).
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A questão ambiental é um impasse de difícil resolução frente à crescente pressão
mundial. As consequências do modelo para a saúde humana, a contaminação de nascentes
e rios115 (REPORTER BRASIL, 2019); o empobrecimento de solos, o desmatamento116
e a perpetuação da concentração de terras junto aos conflitos que derivam - embaraça uma
suposta vitória hegemônica. O monitoramento da sociedade civil e institutos de pesquisa
divulgam dados alarmantes.

Dos 360 mil km² de área original do Cerrado em Mato Grosso, quase metade
(45%) já foi desmatada. De agosto de 2017 a julho de 2018, o desmatamento
mapeado no Cerrado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) foi
de 6.657 km², o equivalente a quatro vezes o território da cidade de São Paulo
(SP). Mato Grosso foi o terceiro estado que mais se destacou negativamente
nesse período, sendo responsável por 15% de todo o desmatamento detectado
no bioma, que corresponde a 998 km². (INSTITUTO CENTRO DE VIDA,
2018, p.1).

A questão ambiental aprofundou as divisões entre os setores mais e menos
racionais que fazem parte do agronegócio. Em 20 de setembro de 2019 foi publicado um
artigo na revista Carta Capital, intitulado Agronegócio dividido? Lideranças divergem
sobre escândalos ambientais117 onde a ex-presidente da CNA, Kátia Abreu declara que a
retórica do governo Bolsonaro é “anti-ambiental” e coloca em risco o comércio do
agronegócio, enquanto o presidente da Sociedade Rural Brasileira (SRB), Marcelo Vieira,
fez elogios às decisões ambientais do governo. O certo é que a crise das queimadas na
Amazônica brasileira118 (julho, agosto e setembro 2019), incentivadas pelo discurso do
governo de Jair Bolsonaro provocou uma forte reação internacional e feriu a boa imagem
que o agronegócio tentou disseminar nas últimas décadas.
115 Em 15 de abril de 2019, a ONG Repórter Brasil publicou um mapa sobre a presença de agrotóxicos
na água produzido com os dados de controle do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água
para Consumo Humano (Sisagua), ligado ao Ministério da Saúde. Os dados são apavorantes. De cada 4
municípios, 1 carrega um coquetel de 27 agrotóxicos na água distribuída para a população. Disponível em:
https://reporterbrasil.org.br/2019/05/sobre-o-mapa-dos-agrotoxicos-na-agua/. Acesso em: 10 mar. de 2020.
116 Para mapas e estatísticas ver: http://www.observatoriodoclima.eco.br/; https://www.icv.org.br/wpcontent/uploads/2018/12/2019-AnaliseDesmatamentoProdesMatoGrosso-v2.pdf
117 Ver https://www.cartacapital.com.br/politica/agronegocio-dividido-liderancas-divergem-sobreescandalos-ambientais/#.XYef-SfjefY.email
118 A crise ambiental provocada pelo aumento dos incêndios na Amazônia brasileira, em 2019, se refletiu
com força no mercado financeiro. Um total de 230 fundos de investimento internacionais que juntos
administram 16 trilhões de dólares (cerca de 65 trilhões de reais) – valor equivalente a cerca de nove vezes
o PIB do país em 2018 – publicaram um manifesto, colocando mais pressão para que o governo brasileiro
de Jair Bolsonaro apresentasse medidas efetivas para proteger a floresta amazônica e deter o desmatamento.
O manifesto foi divulgado no mesmo dia em que a Organização das Nações Unidas (ONU) vetou o discurso
do presidente Jair Bolsonaro ou de um representante brasileiro na cúpula do clima em Nova York.
Disponível
em:
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/18/economia/1568838133_361572.html?prm=enviar_email
Acesso em: 13 jan. de 2020.
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Tem questões do ponto de vista estratégico que alguns setores não conseguem
enxergar. Primeiro, o agronegócio brasileiro, principalmente o agroexportador,
que exporta commodities, sempre foi devastador. Avanços sobre as fronteiras
agrícolas sempre foram feitos à base da derrubada de florestas, das queimadas,
do conflito fundiário e da tomada de terras de comunidades tradicionais. Então,
não há grande novidade no que está acontecendo. O que existe é que, desta
vez, há um discurso que legitima essas ações. Então, quem tem uma mente
minimamente estratégica, sabe que esse discurso é um tiro no pé. Porque, para
exportarmos commodities, temos que cumprir uma série de acordos que dizem
respeito à preservação do meio ambiente (CARTA CAPITAL, 2019).

Diversas notícias em 2019, veiculadas em jornais da grande mídia, mostraram o
que pareceria impensável escassas décadas atrás: um movimento de “mudança” nas
grandes empresas, face ao profundo descontentamento da sociedade civil, apelando para
dois tipos de capitalismo “[...] o que gera valor para a sociedade e o que o espolia” (EL
PAIS, 2019b). O capitalismo tenta sua saída com outro capitalismo.
Sem dúvida as recentes reações advindas das sociedades civis do mundo inteiro
frente à crise econômica de 2008 tiveram uma forte influência. Por exemplo, as históricas
manifestações mundiais de 2011 (a chamada Global Revolution, “United for Global
Change”)119 ancoradas em críticas contra as corporações globais; o resgate aos bancos
frente à crise de 2008; a concentração de riquezas e destruição do planeta. Slogans muito
contundentes se fizeram ouvir no mundo: “não somos mercadorias nas mãos de políticos
e banqueiros”, “no soy antisistema, el sistema es anti-mi”, “Vocês não nos deixam
sonhar, nós não os deixaremos dormir”. A sociedade civil reagia ao desenfreio
capitalista, à radicalização neoliberal.
O jornal El País, de setembro 2019, informa que o Business Roundtable (BRT),
um dos principais lobbies empresariais norte-americanos — que agrupa 181 grandes
corporações como ExxonMobil, JPMorgan Chase, Apple e Walmart— lançou uma nota
em que redefinia o “propósito de uma empresa”. Os lucros dos acionistas passam a ser
um objetivo a mais e fala-se em “[...] proteger o meio ambiente, fomentar a diversidade,
a inclusão, a dignidade e o respeito”. O sentido, agora, é “criar valor para todos os grupos
de interesse” (EL PAÍS, 2019a).
Entretanto, há uma ofensiva no neoliberalismo mais irracional como a que
assistimos na América Latina, a implementação, cada vez mais sofisticada, do que Naomi
Klein chama The Shock Doctrine: The Riseof Disaster Capitalism (A Doutrina do Choque

119 Ver https://youtu.be/vtHcjwd78UI; https://youtu.be/vRFvw61jZbk.
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- A Ascensão do Capitalismo do Desastre)120. Ou seja, o capitalismo achou utilidade nas
crises, tanto como em provocá-las. O choque, o desastre, a instabilidade (política,
econômica, ambiental ou todas articulados) limita profundamente a capacidade de reação
da população, seu senso crítico, as forças para proteger seus interesses. Desta forma,
segundo Naomi Klein pode-se operar o saque sistemático da esfera pública.
Tudo evidencia, tanto as reações da sociedade civil quanto às reações corporativas
do capital (com apoio dos governos) que vivemos crises hegemônicas no sentido que
Gramsci o definia:
De a classe dominante perde o consenso, ou seja, não é mais “dirigente”, mas
unicamente “dominante”, detentora de pura força coercitiva, isto significa
exatamente que as grandes massas se destacaram das ideologias tradicionais,
não acreditam mais no que antes acreditavam, etc. A crise consiste justamente
no fato de que o velho morre e o novo não pode nascer: neste interregno,
verificam-se os fenômenos patológicos mais variados. (GRAMSCI, 2011,
p.184).

O modelo do agronegócio enfrenta na atualidade uma das principais contradições:
não se sustenta em plena crise ambiental. Contamina, polui (ar, solos e águas), contribui
para o aquecimento global, extermina a diversidade natural e social, promove a
exploração do trabalhador e o desemprego. Nesse sentido, perde hegemonia apesar da
imagem que tenta construir de que “agro” é tudo.

120 O livro foi publicado em 2007. Está disponível palestra da autora, em português em:
https://youtu.be/Y4p6MvwpUeo
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4 MODELOS EM DISPUTA - A AGROECOLOGIA

Almeja-se compreender ao longo dessa seção a origem, concepção de mundo,
organização e representações políticas do modelo agroecológico que tomou impulso nas
últimas décadas, alinhando-se com grupos sociais subalternos que permaneceram à
margem da história oficial. O modelo agroecológico apresenta-se como uma alternativa
rural que prezando a diversidade socioambiental se situa em oposição ao agronegócio,
conforme se apresenta a seguir.

4.1 O QUE É A AGROECOLOGIA
A agroecologia pode ser definida como o estudo da agricultura a partir de uma
perspectiva ecológica. Ela tem métodos e conceitos para estudar os ecossistemas 121 .
Busca uma produção de plantas com maior equilíbrio com a natureza, integrando-se aos
sistemas que interagem entre si, (solo, animais, árvores). Da perspectiva agroecológica
todas as formas de vida presentes em um ciclo da agricultura têm importância. As plantas,
animais, minerais, microrganismos contribuem para a evolução humana e para a produção
agrícola e, por isso, devem ser tratadas como partes de uma complexa e indispensável
estrutura.
O termo agroecologia surgiu na década de 1930, mas se popularizou nos anos
1980, através de pesquisadores de universidades estadunidenses considerados os
principais expoentes da chamada “vertente americana”. Na mesma década, em Andaluzia,
Espanha, foi constituída uma vertente da agroecologia de viés sociológico, conhecida
como escola europeia que busca inclusive uma caracterização agroecológica do
campesinato. “[...] No entendimento dessa escola, a agroecologia surgiu de uma interação
entre as disciplinas científicas (naturais e sociais) e as próprias comunidades rurais,
principalmente da América Latina” (CALDART et al., 2012, p. 57), expressando o que
seria a ecologia122 aplicada à agricultura.
No documentário recém lançado pela Vallente Filmes (2020) intitulado Guardiões
da terra – agroecologia em evolução, acadêmicos, produtores rurais, militantes e
121 O termo ecossistema é originado da união das palavras "oikos" e "sistema", ou seja, tem como
significado, sistema da casa. Representa o conjunto de comunidades que habitam e interagem em um
determinado espaço, o ecossistema, constituído pela área e o conjunto de seres que ali interagem. Os biomas
são ecossistemas com vegetação característica e um tipo de clima predominante, o que lhes confere um
caráter geral e único, como a Amazônia, ou o Cerrado, bioma onde se desenvolve nossa pesquisa.
122 Ecologia é um ramo da Biologia que estuda as relações entre os seres vivos e o meio ambiente onde
vivem, bem como a influência que cada um exerce sobre o outro.
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estudiosos descrevem como no Brasil o movimento agroecológico começou se gestar nas
décadas de 1960 e 1970 nas comunidades eclesiais de base (CEB)123 disseminadas por
todo o país, como resposta às ameaças que a Revolução Verde trazia para diversos
coletivos rurais. Falava-se na época de agricultura alternativa. Realizaram-se quatro
encontros nacionais na década de 1980 onde se constrói com os agricultores uma
estratégia para produzir sem venenos. A partir da tradução do livro Agroecologia: bases
científicas para a uma agricultura alternativa, do chileno Miguel Altieri, se adota o termo
agroecologia no sentido de unificar as lutas e incorporar legitimidade científica. “[...] Nos
anos 1990 serão as organizações não governamentais (ONGs) as principais
disseminadoras da agroecologia” (CALDART et al., 2012, p. 61). Na década de 2000, os
movimentos sociais populares do campo, principalmente os vinculados à Via
Campesina124, incorporaram a agroecologia à sua estratégia política. Uma estratégia que
busca construir outro projeto de campo contrapondo-se ao modelo de exploração
capitalista, e tendo como alguns de seus alicerces a soberania alimentar125 e energética, a
reforma agrária e, a aliança com os povos do campo.

Ao longo desse século, esse conceito [agroecologia] passou por diversos
rearranjos e novas interpretações mais voltadas à ‘consciência ambiental’,
passando pelo manejo de agroecossistemas, mas também sendo tratado como
um projeto de desenvolvimento socioambiental diferenciado do modelo
agropecuário da Revolução Verde e do agronegócio que imperam atualmente
no Brasil. (BARCELLOS, 2016, p. 246).

A agroecologia pode ser considerada uma construção recente, segundo Guhur e
Toná (2012), que levando em conta os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas e
camponeses traz consigo valores culturais diferenciados, que de alguma forma resistiram
ao avanço esmagador da proposta capitalista para a agricultura. Para esses grupos

123 Estas comunidades reunidas geralmente em função da proximidade territorial e de carências e
problemas comuns, estavam vinculadas a uma Igreja Católica, incentivadas desde a perspectiva da Teologia
da Libertação e tinham como objetivo fazer uma leitura bíblica articulada com a vida.
124 A Via Campesina é uma articulação mundial dos movimentos camponeses que nasceu em 1992, na
Nicarágua, e tem entre seus objetivos: a construção de relações de solidariedade, reconhecendo a
diversidade dos camponeses no mundo; a construção de um modelo de desenvolvimento da agricultura que
garanta a soberania alimentar como direito dos povos de definir suas próprias políticas agrícolas; e a
preservação do meio ambiente com a proteção da biodiversidade (LATINOAMERICANA
ENCICLOPEDIA CONTEMPORANEA, 2009, p. 1307).
125 O conceito de soberania alimentar surgiu como contraponto ao conceito de segurança alimentar e
nutricional definido, em 1996, pela Organização para Alimentação e Agricultura (FAO). A soberania vai
além de garantir alimentos básicos de qualidade e em quantidade suficiente, pois considera que, para ser
livre, um povo precisa ser soberano – e essa soberania passa, necessariamente, pelo direito a produzir e
comercializar comida localmente, vinculada à cultura e ao modo de vida do povo.
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subalternos, os recursos naturais não figuram apenas como fonte de recursos econômicos,
mas, também, propiciam emancipação, diversidade identitária, cultural, espiritual.
A agroecologia representa uma esperança para a preservação ambiental sendo
associada positivamente com o combate à mudança climática, preservação de biomas,
alimentação saudável, assim como, a valorização, diálogo e protagonismo de grupos
sociais que se preocupam com a preservação da natureza (povos indígenas, quilombolas,
agricultores familiares, retireiros, ribeirinhos e etc.). Esses grupos sociais, portanto, lutam
não só pelo direito a terra, mas, também, pelas formas de vida que desenvolvem nela.
Desta forma, é óbvio que “[...] há uma interconexão entre as agressões ecológicas e as
agressões contra as condições de existência dos produtores diretos” (GUHUR; TONÁ,
2012, p. 60). Nesse sentido, Barcell (2016) fala de conflitos socioambientais, cuja raiz se
encontra nas distintas formas de existência na terra, e que efetivam uma disputa do
conceito de “desenvolvimento”. Todos adotam a narrativa “politicamente correta”,
porém, com tantos matizes diferentes quanto interesses privados e visões de mundo estão
em jogo.

À medida em que se ampliou o questionamento e a crítica ao padrão de
agricultura capitalista da Revolução Verde, os termos ‘agroecológico’ e
‘sustentável’ passaram a ser disputados por setores representantes justamente
dos interesses capitalistas que promovem feroz depredação da natureza.
(GUHUR; TONÁ, 2012, p. 65).

Os que combatem a agroecologia afirmam que este modelo não é capaz de
reproduzir-se em grande escala, inviabilizando, portanto, a satisfação das necessidades
alimentares globais. Também falam de ser um modelo fechado aos benefícios da
tecnologia e ciência mais avançada; ou, ainda, como o sociólogo Zander Navarro
(ESTADÃO, 2019) afirma, a agroecologia é uma palavra sem conteúdo, uma falsidade.
As argumentações são realizadas apenas desde a dimensão econômica, mas a
agroecologia tem uma dimensão política, social e cultural estruturante. Para Silva e
Santos (2016),

Como ciência, a Agroecologia é multidisciplinar, aportando as bases do novo
paradigma científico. Tem no agroecossistema e na experiência desenvolvida
pelos povos do campo sua unidade de análise. Como prática, a Agroecologia
resgata e ressignifica práticas tradicionais de manejo dos agrossistemas,
ambientalmente sustentáveis, com uso de recursos locais, o que permite a
inclusão social das famílias do campo e promove sua autonomia. Como
movimento, a Agroecologia suscita discussões sobre os modelos de
desenvolvimento do campo e seus impactos ambientais, sociais, culturais,
políticos e econômicos, afirmando-se como um modelo de agricultura e de
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sociedade que tem na Educação do Campo seu esteio. (SILVA E SANTOS,
2016, p. 266).

Importante destacar que o movimento agroecológico tem, entre seus princípios, a
equidade, e este foi o argumento das mulheres para pautar-se no movimento. As pessoas
aprendem na agroecologia que todos têm seu valor buscando-se a “igualdade” das
mulheres. É comum ver em manifestações o slogan: Sem feminismo não há agroecologia!

4.2 O ESTADO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS
O primeiro encontro nacional de Agroecologia no Brasil foi no ano de 2002, final
do mandato de Fernando Henrique Cardoso. Mas, foi em 2003, no governo de Luiz Inácio
Lula da Silva, que se realizou o I Congresso Brasileiro. Essas articulações deram origem
a Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) e a Associação Brasileira de
Agroecologia (ABA). Segundo o site da ANA 126 , se constitui como um espaço de
articulação e convergência entre movimentos, redes e organizações da sociedade civil
brasileira, engajadas em experiências concretas de promoção da Agroecologia, de
fortalecimento da produção familiar e de construção de alternativas sustentáveis de
desenvolvimento rural. Atualmente a ANA articula vinte e três (23) redes estaduais e
regionais, que reúnem centenas de grupos, associações e organizações não
governamentais em todo o país, além de quinze movimentos sociais de abrangência
nacional.
Promove as diversas iniciativas existentes, busca gerar incidência sobre as
políticas públicas concretamente e destaca sua atuação em comissões e conselhos
nacionais127, criados nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Busca,
também, dar visibilidade à realidade da agricultura familiar e às propostas defendidas no
campo agroecológico e, assim, estimular uma atitude proativa em defesa dessas
propostas.
A ANA realizou, desde a sua criação em 2002, quatro Encontros Nacionais. O
último, em 2018, teve a participação de três mil pessoas de todos os estados do Brasil128.

126 Ver site. Disponível em: https://agroecologia.org.br/. Acesso em: 19 jan. de 2019.
127 ANA participa da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (CNAPO), no Conselho
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) e no Conselho Nacional de Desenvolvimento
Rural Sustentável (CONDRAF), atualmente em processo de desmonte pelo governo de Jair Bolsonaro.
128 Segundo a ANA, “a comissão que convocou o Encontro foi composta por 47 redes, organizações e
movimentos da sociedade civil brasileira, que refletem a diversidade de atores sociais e a abrangência
nacional da Articulação”. Disponível em: https://agroecologia.org.br/o-que-e-a-ana/ Acesso em: 22 maio
de 2020.
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A Articulação Brasileira de Agroecologia (ABA)129 surgiu em 2004 dedicando-se
especialmente à troca e construção de conhecimentos agroecológicos, à defesa da
biodiversidade, a incidência política e diálogo com a sociedade civil, com intuito de
despertar o interesse por questões de caráter socioambiental. Participam, também, em
numerosos conselhos, comissões e fóruns. Para a ABA a agroecologia
É entendida como enfoque científico, teórico, prático e metodológico, com
base em diversas áreas do conhecimento, que se propõe a estudar processos de
desenvolvimento sob uma perspectiva ecológica e sociocultural e, a partir de
um enfoque sistêmico – adotando o agroecossistema como unidade de análise
– apoiar a transição dos modelos convencionais de agricultura e de
desenvolvimento rural para estilos de agricultura e de desenvolvimento rural
sustentável.130 (ABA, 2020).

Ambas as articulações trabalham em parceria e fizeram parte do lançamento de
uma Frente Parlamentar da Agroecologia e Produção Orgânica, dia 03 de setembro de
2019, no seminário intitulado “Terra e territórios: alimentação saudável e redução de
agrotóxicos”. Na defesa da Política Nacional de Redução dos Agrotóxicos (PnaRA) e do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)131.
Nos governos progressistas, incorporou-se o conceito sociobiodiversidade (que
encontramos frequentemente na narrativa das organizações pesquisadas). Segundo o
extinto Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), a sociobiodiversidade é a
relação entre bens e serviços gerados a partir de recursos naturais, voltados à formação
de cadeias produtivas de interesse de povos e comunidades tradicionais e de agricultores
familiares. Como veremos, os governos progressistas buscaram promover a geração de
renda e a segurança alimentar de povos, comunidades tradicionais e agricultores
familiares e a agregação de valor socioambiental dos produtos da sociobiodiversidade.
Em 2006-2007 nasceu, pela pressão de sindicatos e movimentos sociais rurais, o
PRONAF- agroecologia, gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES).

129 Ver site. Disponível em: https://aba-agroecologia.org.br/. Acesso em : 25 jan. de 2019
130 Disponível em: https://aba-agroecologia.org.br/sobre-a-aba-agroecologia/sobre-a-aba/. Acesso em:
18 jul. de 2020.
131 A PnaRA é um projeto de lei, apresentado à Comissão de Legislação Participativa, em novembro de
2016, e formalizado como PL6670/2016. Chegou à Câmara em 2016, a partir de uma iniciativa popular.
Desde então, recebeu várias contribuições de especialistas, pesquisadoras/as e entidades. Apesar da
oposição dos ruralistas, o texto foi aprovado em 2018 pela comissão especial e enviado ao Plenário da
Câmara onde, até agosto de 2020, ainda aguardava apreciação. O PNAE é uma política nacional que
garante recursos para merenda de estudantes de todas as etapas da educação básica da rede pública instituída
pela lei nº 11.947, sancionada em 2009, que vinha fortalecendo a agricultura familiar e a participação das
comunidades indígenas. Ambos programas encontram-se em risco com o atual governo de Jair Bolsonaro.
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Um tipo de financiamento de agricultores e produtores rurais (pessoas físicas) de até R$
300.000,00 para investimento em sistemas de produção agroecológicos ou orgânicos,
incluindo-se os custos relativos à implantação e manutenção do empreendimento132.
Criou-se, em 2009, o Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da
Sociobiodiversidade (PNPPS) que oferecia acesso às políticas de crédito, assistência
técnica e extensão rural, a mercados e aos instrumentos de comercialização e à política
de garantia de preços mínimos. Como exemplo, citamos que as cadeias da castanha-dobrasil e do babaçu133, na primeira fase do Plano Nacional, foram priorizadas em virtude
de sua relevância socioeconômica e ambiental, beneficiando cerca de 500 mil famílias de
extrativistas e quebradeiras de coco e gerando aproximadamente R$ 160 milhões/ano.
Em 2012, se instituiu a Política Nacional de Agroecologia de Produção Orgânica
(Pnapo)

O principal objetivo era integrar, articular e adequar as diversas políticas,
programas e ações desenvolvidas no âmbito do governo federal, que visam
induzir a transição agroecológica134 e fomentar a produção orgânica e de base
agroecológica, contribuindo para a produção sustentável de alimentos
saudáveis e aliando o desenvolvimento rural com a conservação dos recursos
naturais e a valorização do conhecimento dos povos e comunidades
tradicionais. (SAMBUICHI et al., 2017, p.10, grifo nosso).

Como vemos, uma sucessão de políticas e programas foi criada dando um impulso
às formas de produção que estão principalmente nas mãos de grupos subalternos. Este
processo foi consequência de uma histórica luta dos movimentos sociais, dentre eles, a
Marcha das Margaridas135, uma das maiores manifestações de mulheres não só do Brasil

132 De acordo com os dados do Banco Central do Brasil, entre 2015 e o primeiro trimestre de 2017,
foram investidos R$ 9.963.027,95 na linha Pronaf agroecologia sendo que as participações das regiões Sul,
Sudeste e Nordeste, neste total, foram de 61%, 23% e 16%, respectivamente.
133 Obtivemos essas informações no site do MDA, em agosto de 2019. A página foi desinstalada em
outubro de 2019.
134 Uma reconversão do manejo convencional dos agroecossistemas a outros mais sustentáveis. Implica
a substituição das tecnologias contaminantes e altamente dependentes do mercado por outras, que permitem
o uso de recursos locais e a manutenção da diversidade biológica e da capacidade produtiva a longo prazo
(SAMBUICHI et al., 2017, p. 384).
135 A Marcha está organizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag).
Acontece em Brasília, sempre no dia 12 de agosto. A data escolhida lembra a morte da trabalhadora rural e
líder sindicalista Margarida Maria Alves, assassinada em 1983, quando lutava pelos direitos dos
trabalhadores na Paraíba. Mobiliza agricultoras, quilombolas, indígenas, pescadoras e extrativistas de todo
o Brasil. A marcha aconteceu nos anos de 2000, 2003, 2007, 2011 e 2015 e 2019, quando se manifestaram
100.000 mulheres camponesas.
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como da América Latina. Em 2019, esta articulação levou para a rua 100.000 camponesas
de todo o Brasil junto com representantes de 27 países.
Todos esses projetos e programas governamentais são muito recentes, não
cumpriram vinte anos, enfrentando inúmeros problemas operacionais para o acesso dos
pequenos produtores rurais. Entre eles, a falta de divulgação e de conhecimento dos
agricultores sobre as linhas de crédito, a falta de assistência técnica adequada para
elaborar os projetos de base ecológica, os custos elevados do processo de certificação
orgânica por auditoria e as dificuldades burocráticas de acesso ao crédito junto aos
bancos.
Com a mudança de governo, em 2016, e a entrada do presidente Michel Temer,
as políticas que favoreciam o desenvolvimento rural e a participação da sociedade civil
na construção dessas políticas começam a ser desmontadas, o que levou a ANA a publicar
um manifesto em defesa da democracia, da agricultura familiar e camponesa, dos povos
indígenas e das comunidades tradicionais e da Agroecologia136, denunciando a revisão
anunciada das demarcações indígenas, do reconhecimento de comunidades quilombolas
e a criação de assentamentos da reforma agrária. Denunciou, também, a extinção do
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), criado ainda no governo Fernando
Henrique Cardoso. A questão da terra, sua propriedade e uso estão como historicamente
sempre estiveram: no centro dos conflitos.
Em 2019, o governo Bolsonaro passa a acelerar o desmonte das políticas públicas
e programas que fomentavam a agricultura familiar e comida saudável 137. A ANA junto
com outros movimentos populares continua sua luta contra o desmonte articulando-se
com parlamentares progressistas, buscando incidir politicamente para a preservação e
garantia de apoios à agricultura familiar, principalmente em tempos de pandemia.138
Apesar deste profundo retrocesso que ameaça a produção agroecológica, o certo
é que, dentro deste campo, a produção orgânica de alimentos está se transformando em
um mercado tão promissor que, em sete anos, triplicou o número de produtores orgânicos

136 Ver em https://agroecologia.org.br/2016/06/03/manifesto-em-defesa-da-democracia-da-agriculturafamiliar-e-camponesa-dos-povos-indigenas-e-das-comunidades-tradicionais-e-da-agroecologia/
137 No Carnaval de 2020, o governo publicou o decreto nº 20.252, que diminui a estrutura do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). O ato extingue o Programa Nacional de Educação
na Reforma Agrária (Pronera), o programa Terra Sol e outros programas que davam incentivos aos
assentados,
quilombolas
e
comunidades
extrativistas.
Disponível
em:
https://www.brasildefators.com.br/2020/02/26/com-decreto-no-carnaval-bolsonaro-ataca-reforma-agrariae-agricultura-familiar. Acesso em: 07 jun. de 2020.
138 O Programa, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que chegou a ter R$ 850 milhões em
2012, tinha previsto para 2020 apenas R$ 186 milhões. Como resultado da mobilização dos movimentos
populares, no entanto, foram disponibilizados no final de abril mais 500 milhões.
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cadastrados no ministério e no mesmo período também cresceu o número de unidades de
produção orgânica no Brasil, saindo de 5,4 mil unidades registradas, em 2010, para mais
de 22 mil no ano passado, variação de mais de 300% (Ilustração 3).

Figura 4 -Produção Orgânica no Brasil
Fonte: MAPA, 2019139

O Centro-Oeste sendo uma das regiões que abriga o maior número de
assentamentos representa nacionalmente apenas 9% de produtores assentados em
conformidade orgânica segundo estudo do IPEA (SAMBUICHI et al., 2017).
Há que esclarecer que a produção de orgânicos (sem venenos) pode ser
transformada em uma prática não agroecológica. A lógica produtivista incorporada neste
nicho de mercado promissor leva a produções de orgânicos como grandes monoculturas,
gerando fortes impactos nos territórios e no meio ambiente, além de serem passíveis de
explorar a mão de obra etc. Ou seja, nem toda produção de orgânicos é agroecológica.
Em 2015 diversos movimentos de produtores e consumidores de pequena escala se
encontraram no Fórum Internacional sobre Agroecologia em Nyéléni, Mali. Seu objetivo
era chegar a um acordo sobre a Agroecologia como elemento chave na construção da
Soberania Alimentar e desenvolver estratégias para fomentar a Agroecologia e protegela do cooptação, pois se identificam tentativas de alinhar o sistema industrial de produção
de alimentos com uma agricultura “adaptada à mudança climática”, “ecológica”, de
“intensificação sustentável” de monoculturas de alimentos orgânicos. “[...] Com este fim,
uma das nove estratégias pactuadas no Fórum consiste em ‘denunciar e combater a
apropriação corporativa e institucional da Agroecologia’ (Nyéléni 2015, 7)”

140

(ALONSO-FRADEJAS, 2020, p.4).

139 Ver http://www.agroecologia.gov.br/noticia/em-7-anos-triplica-o-n%C3%BAmero-de-produtoresorg%C3%A2nicos-cadastrados-no-minist%C3%A9rio-da-agricultura.
140 Original: “Con este fin, una de las nueve estrategias acordadas en el Foro consiste en ‘denunciar y
combatir la apropiación corporativa e institucional de la Agroecología’ (Nyéléni 2015, 7)”
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No universo rural brasileiro, destaca-se a importância do Movimento Sem Terra
(MST), um dos movimentos mais importantes de América Latina. A partir de diversas
lutas dos trabalhadores rurais na década de 1980, no sul do país, com um 1° Encontro
Nacional no Paraná, se inicia este movimento camponês, com três objetivos principais:
lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e lutar por mudanças sociais no país. A luta pela
terra foi a bandeira mais forte nas primeiras décadas. Entretanto, “[...] ao conquistar os
primeiros assentamentos, o MST viu-se diante do desafio de estabelecer novas relações
de produção” (MST, 2020). Optou pelo cooperativismo e a agroindústria de viés
agroecológico começando a ocupar um nicho do promissor mercado de orgânicos. Na
atualidade, o MST conta com 100 cooperativas, 96 agroindústrias, 1,9 mil associações e
350 mil famílias assentadas. Organiza sete cadeias produtivas: feijão, arroz, leite, café,
sucos, sementes e mel. É o maior produtor de arroz orgânico do Brasil com uma safra em
2017 de 27 mil toneladas, exportando 30% de sua produção para países como Estados
Unidos, Alemanha, Espanha, Nova Zelândia, Noruega, Chile e México. Conquistou uma
importante produção de sementes criolas 141 , em seu objetivo de garantir soberania
alimentar e chega até desenvolver embalagens de banana verde. A comercialização é
realizada nas feiras, através de entidades e programas de governo, entre eles, o Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA). O MST realiza 17 feiras estaduais e uma feira nacional (mais de 600
mil pessoas passaram pela Feira Nacional da Reforma Agrária durante suas três edições
em São Paulo).
Segundo um levantamento, realizado em 2012, pelo Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor (Idec)142 foram identificadas 140 feiras orgânicas em 22 das 27 capitais
avaliadas, sendo que, em Boa Vista (RR), Cuiabá (MT) - polo do agronegócio brasileiro
- Macapá (AP), Palmas (TO) e São Luís (MA) nenhuma feira foi localizada. O Rio de
Janeiro (RJ) é a cidade campeã, com 25 feiras orgânicas e agroecológicas. Brasília (DF)
é a segunda, com 20 feiras, seguida por Recife (PE) com 18 e Curitiba (PR) com 16.
Segundo a pesquisadora responsável pelo Idec, Adriana Charoux:

141 Também chamadas de sementes tradicionais, as sementes crioulas são variedades desenvolvidas,
adaptadas ou produzidas por agricultores familiares ou camponeses, assentados na reforma agrária,
quilombolas ou indígenas, com características bem determinadas e reconhecidas pelas respectivas
comunidades. Foram selecionadas por décadas, passadas de geração em geração e não passaram por
nenhuma modificação genética por meio da interferência humana e isso garante, naturalmente, uma vasta
gama de diversidade genética além da identidade da cultura de um povo.
142 Ver em https://agroecologia.eita.org.br/wp-content/uploads/2012/05/rota-dos-organicos-pdf.
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A cultura de algumas regiões do país não facilita a inserção dos produtos
orgânicos. Além da influência do agronegócio, em muitas localidades falta
informação para a população a respeito dos alimentos orgânicos e os
produtores duvidam da viabilidade econômica da produção agroecológica [...].
Ainda hoje, quem procura por alimentos orgânicos é o cidadão de maior poder
aquisitivo e mais bem instruído que a média da população, que tem
conhecimento dos riscos dos agrotóxicos para a sua saúde. (IDEC, 2012, p.
21).

É importante salientar que a consolidação do MST certamente tem como um dos
eixos basilares seu investimento na educação do trabalhador rural. A luta do movimento
pelo acesso à educação pública é conhecida e obteve grandes resultados com mais de 2
mil escolas públicas acessadas, 320 cursos técnicos e com a formação, segundo dados do
site do MST, de 165 mil educandos no Ensino Fundamental e Médio. Sem esquecer do
investimento em cursos técnicos e de nível superior como Agronomia, Agroecologia,
Medicina Veterinária, História, Direito, Serviço Social e cooperativismo. Também se
formaram, até o momento, em parceria com Cuba, 100 médicos.
O MST apoiou a construção, em regime de mutirão, entre o ano 2000 e 2005, a
Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), que está voltada para a formação política
de militantes de movimentos sociais do Brasil e de todo o mundo. Já passaram mais de
24 mil alunos pela escola, contando com a participação de 500 professores voluntários.143
Educação crítica e cooperativismo são estratégias de uma práxis que busca outro projeto
rural para o Brasil. A partir do governo Temer, a escola passou a sofrer perseguição
política144.
O Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) também tem alta relevância no
país. “[...] Busca a construção de um projeto popular para o Brasil baseado na soberania
e pelos valores de uma sociedade justa e fraterna” (MPA, 2020) 145. Com 23 anos de
existência, desde 1996, está presente em 17 estados brasileiros e também faz parte da Via
Campesina.

O Programa Camponês materializa um esforço coletivo de nossa Organização
e dos Movimentos da Via Campesina Brasil em sistematizar alguns dos eixos
que desenvolvemos no Plano Camponês por meio de uma nova plataforma
política, capaz de reorientar a construção de uma nova geração de políticas
públicas agrícolas, que afirme os camponeses e camponesas e os povos

143 Ver https://agroecologia.org.br/2019/01/25/35-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-o-mst/
144 O 4 de novembro de 2016 a escola sofreu uma invasão violenta da polícia civil com esdrúxulas
justificativas,
em
uma
clara
criminalização
e
perseguição
ao
MST.
Ver:
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/policia-invade-escola-do-MST-no-interior-de-SP/. Acesso em
17 set. de 2019.
145 Disponível em: https://mpabrasil.org.br/quem-somos/. Acesso em: 17 set. de 2019.
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tradicionais como base do desenvolvimento do campo brasileiro,
possibilitando gerar um novo pacto social e político entre os povos do campo
e da cidade. (MPA, 2020).146

Na região da pesquisa, Araguaia (MT) não encontramos a atuação direta do MST
ou do MPA, ainda que duas entidades da AXA tenham a com alguma conexão com esses
movimentos. No último capítulo, veremos o porquê destas ausências.

4.3 A CONSTRUÇÃO DE OUTRO PARADIGMA: BEM VIVER COMO
ALTERNATIVA
O olhar indígena na América Latina deu origem a constituições capazes de incluir
no estojo de leis, direitos para a “mãe terra”, a “água” e etc., apresentando ao mundo outro
modelo de desenvolvimento, outro paradigma social denominado Bem Viver ou
Sumakkawsay147. Este faz oposição ao Viver Melhor hegemonizado no sistema capitalista
mundial e, associado à capacidade de consumo (viver melhor é ter muitas coisas).
De acordo com o filósofo Euclides Mance, um dos precursores do conceito no
Brasil, [...] ‘o bem viver está muito longe do consumismo alienante promovido
pelo capitalismo […]. O capitalismo desumaniza as necessidades pessoais para
realizar seus giros de produção que possibilitam o acúmulo de mais-valia […].
Neste mundo de mercadorias, os bens materiais valem mais do que as pessoas
e estas somente são reconhecidas socialmente quando participam desta riqueza
[…]. Contudo, dela despidas, nenhum reconhecimento social teria, porque tais
pessoas, sob a lógica do capital, valem menos do que a riqueza que possuem’.
O conceito é complexo e plural. São vários os entendimentos em relação a ele.
Mas, de forma geral, dentro de sua pluralidade, propõe uma série de
alternativas ao atual modelo de desenvolvimento, visando a uma nova ordem
social e política. Rebate a concepção reducionista de crescimento econômico
como sinônimo de desenvolvimento. Da mesma forma, repudia o consumo
desenfreado e o ideário de que bem-estar pressupõe “ter” bens materiais.
(REDE MOBILIZADORES, 2012).148

Algumas condições são apontadas por intelectuais indígenas, para o
SumakKawsay ter sido reconhecido por Estados como o Equador e Bolívia. Teve
influência o “[...] descredito dos Estados -nação; a emergência do movimento indígena;
a emergência dos movimentos sociais alternativos; […] o descrédito do conceito de

146 https://mpabrasil.org.br/plano-campones/
147 Esta expressão provém da língua quíchua, tradicional dos Andes significando vida plena.
148 Ver http://www.mobilizadores.org.br/noticias/conheca-mais-sobre-o-conceito-de-bem-viver/
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desenvolvimento; e o acesso dos intelectuais indígenas às universidades”149 (HIDALGOHIDALGO-CAPITÁN; GARCÍA; GUAZHA; GARCÍA; GUAZHA et al., 2014, p. 29).
Desde o Bem Viver tampouco há consenso no uso e atribuição do conceito de
desenvolvimento. Alguns começaram a falar em “desenvolvimento integral” para
diferenciá-lo do desenvolvimento capitalista, querendo contemplar:

A prática cotidiana do humanismo integral, onde homem e natureza estão em
estreita e harmónica interrelação garantindo a vida, em um jogo, no qual os
recursos humanos, naturais e financeiros devem ser levados em conta pelo
Estado e as Nações Indígenas de forma harmónica, integral, democrática e
eticamente para iniciar um verdadeiro desenvolvimento. (TIBÁN, 2000, apud
HIDALGO-CAPITÁN; GARCÍA; GUAZHA; GARCÍA; GUAZHA et al.
2014, p. 47-48 –Tradução da autora).150

Outros autores colocaram novas adjetivações como “etno-desenvolvimento”, até,
alguns intelectuais indígenas e indigenistas defendem a necessidade de abandonar a ideia
de “desenvolvimento” porque esta implicaria em violência e imposição.
Não se pode “desenvolver” ninguém, porque cada sociedade tem sua própria
cosmovisão que há que respeitar, e se em esta cosmovisão não existe o
desenvolvimento, nem o tempo lineal, então, não se pode desenvolvê-la
pensando que se está fazendo um bem para essa sociedade, quando na realidade
se está violentando-a de forma radical. (DÁVALOS, 2011, apud HIDALGOCAPITÁN; GARCÍA; GUAZHA; GARCÍA; GUAZHA et al., 2014, p. 50 –
Tradução da autora).151

O “desenvolvimento sustentável” desde a economia capitalista é ter capacidade
produtiva que aumente os níveis de ingresso e consumo per capita e bem-estar social dos
países incorporando a questão ambiental. É a partir daqui que se estabelecem
classificações como a de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, segundo Tibán (2000,
apud HIDALGO-CAPITÁN; GARCÍA; GUAZHA, 2014). Nesta perspectiva, o problema

149 No original, “descrédito de los Estados-nación; la emergencia del movimiento indígena; la
emergencia de los movimientos sociales alternativos; […] el descrédito del concepto de desarrollo; y acceso
de los intelectuales indígenas a la universidad”.
150 Original: La práctica cotidiana del humanismo integral, en donde el hombre y la naturaleza están en
estrecha y armónica interrelación garantizando la vida, en un juego en el cual los recursos humanos,
naturales y financieros, deben ser tomados en cuenta por el Estado y las Nacionalidades Indígenas de
manera armónica, integral, democrática y éticamente para emprender un verdadero desarrollo.
151 Original: No se puede “desarrollar” a nadie, porque cada sociedad tiene su propia cosmovisión que
hay que respetar, y si en esa cosmovisión no existe el desarrollo ni el tiempo lineal, entonces no se la puede
desarrollar, pensando en que se le está haciendo un bien a esa sociedad, cuando en realidad se la está
violentando de manera radical.
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da pobreza poderá ser resolvido apenas pela via econômica, enquanto a cosmovisão
indígena desenvolve outro paradigma (quadro 2).
Quadro 2 - Visão Capitalista em contraposição à Visão de Bem Estar
Visão capitalista

Elementos de SumakKawsay

- Propriedade privada como valor fundamental.
Acumulação e crescimento econômico.

- O sujeito econômico coletivo é quem busca o
benefício social.

- Sujeito econômico e individuo, individualismo
egoísta. Consumismo.

- Complementariedade; aproveitamento de recursos
naturais e trabalho comunitário ou coletivo.

- Mercado como mecanismo regulador econômico,
social e político.

- Valoram-se as relações comunitárias no uso dos
bens.

- A natureza, a sociedade e a pessoa são um recurso
do capital (propriedade); entram no ciclo de
compra-venda.

- Abstenção da acumulação e ritualização da queima
de excedente.

- A finalidade da produção é a ganância. Lógica
(racionalidade) custo-benefício.

- Harmonização com o entorno e a natureza.

- A produção não responde às necessidades reais,
mas às necessidades do capital. É um projeto
civilizatório (universalidade).

- Intercâmbio simbólico e ritual (prima o valor de
uso).

Fonte: MALDONADO, 2014, p. 219, tradução nossa.

Alguns pontos diferenciais desde esta perspectiva indígena latino-americana são
os seguintes (HIDALGO-CAPITÁN; GARCÍA; GUAZHA, 2014):

- A economia está baseada em relações de reciprocidade, ou seja, os excedentes
se compartilham com as comunidades. Não existe a ideia de acumulação e se evita o
enriquecimento de poucos, pois isso gera desigualdades que desequilibrariam a harmonia
social. A avareza é desprezada. Compartilhar gera prestigio social.

- O tipo de organização política, a democracia indígena, tem diferenças
importantes com a democracia representativa. As decisões se tomam por consenso e não
por maiorias. A elaboração de consensos requer maiores esforços, mas garantem a
preservação da harmonia na comunidade. Todos refletem, todos decidem, todos ganham
e perdem.

Este modelo de participação democrática exige tempo. Vemos a dificuldade dos
Estados para se adequarem e dialogarem com este tipo de organização.
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No Brasil, através da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho,
que enfatiza o direito de consulta livre, prévia e informada dos povos indígenas, que deve
ser respeitado por qualquer que queira desenvolver qualquer empreendimento nas terras
indígenas, está levando estas sociedades a elaborar Protocolos de Consulta que
determinam as formas adequadas para estabelecer o diálogo com eles partindo do respeito
a seus modelos de organização social. Como sabemos, existem mil atropelos nesse
sentido, pois os empreendedores, mercados e governos têm pressa.

- Na América Latina se fala de um plurinacionalismo, que não se pretende
fragmentador, mas como uma unidade na diversidade. Exige uma institucionalidade
flexível que se adapte à diversidade cultural, econômica e política dos povos. Ainda que
não pareça possível no modelo do Estado-Nação que conhecemos, existem algumas
tentativas como a realizada na Bolívia, não isentas de críticas152.
No Brasil, os povos indígenas e organizações de representação dificilmente falam
de plurinacionalismo, mas lutam permanentemente por políticas diferenciadas que
respeitem suas culturas e pela autonomia na gestão de seus territórios.

- As relações sociais e políticas se dão desde uma perspectiva de
complementariedade dos opostos e, não, desde uma perspectiva de luta hegemônica.

El principio fundamental de la tradición andina es la paridad o polaridad
complementaria […]Si en la vida humana se establece un lado y no se
determina su opuesto complementario para ubicar su punto de inflexión y
reproducción armónica y equilibrada, se cae en el extremo, que lleva al
desbalance, la perspectiva, el extremismo, el fundamentalismo, el dogma. […]
La cosmoconciencia andina siempre juega en la paridad integrativa
complementaria, que es diferente a la dialéctica hegeliana, cartesiana,
marxista, que juega con la lucha de dos fuerzas (clases sociales, competencia,
evolución, desarrollo), y de la cual una tiene que resultar ganadora sobre la
otra. (OVIEDO 2011, apud HIDALGO-CAPITÁN; GARCÍA; GUAZHA.,
2014, p. 272-273).

No Brasil, a realidade indígena é bastante diferente de outros países latinoamericanos, por haver uma diversidade grande de povos e representar um percentual
muito pequeno em relação à população nacional (não supera 0,5%). De acordo com o
último censo realizado em 2010, o país contava com 305 etnias, somando 896.917 pessoas

152 Podemos encontrar diversos artigos críticos sobre a implementação do suposto Estado Plurinacional
Boliviano. Entretanto, críticos como Luis Tapia levantam a permanência de uma institucionalização do
Estado que impede a real inclusão de todos os povos que coexistem na Bolívia.
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que falam 274 línguas indígenas, a maior parte localizada no Norte, Nordeste e Centrooeste. Nesse universo, se alçam algumas vozes de intelectuais indígenas que, a partir da
Constituição de 1988, ganharam protagonismo e visibilidade em defesa de seus territórios
e de seus direitos. Essas vozes, às vezes, trazem uma dimensão pedagógica e filosófica
que poucos conhecem.
Foi assim que, pouco a pouco, resolvi fazer chegar aos brancos os pensamentos
dos habitantes da floresta e lhes falar com firmeza, inclusive em suas cidades
[...]. Minha intenção era dizer a eles o quanto, apesar de seu engenho para
fabricar mercadorias, o pensamento de seus grandes homens está cheio de
esquecimento. Se assim não fosse, por que iriam eles querer destruir a floresta
e nos maltratar desse jeito? (KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 383).

O esquecimento do qual fala Davi Kopenawa e Albert é o olvido da própria
história, que deixa ao “branco” um estado infantil. Para Kopenawa e Albert são apenas
os adultos que têm condições de “[...] tomar dentro de si as palavras dos antigos”
(KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 376), incorporar e valorizar a história. O pensamento
dos jovens ainda “é cheio de olvidos”. Os “brancos” esquecem que são mortais. Para não
esquecer tem que superar o medo, tem que virar adulto.
Os brancos nos chamam de ignorantes apenas porque somos gente diferente
deles. Na verdade, é o pensamento deles que se mostra curto e obscuro. Não
conseguem se expandir e se elevar, porque eles querem ignorar a morte [...].
Os brancos não sonham tão longe quanto nós. Dormem muito, mas só sonham
com eles mesmos. Seu pensamento permanece obstruído e eles dormem como
antas ou jabutis. Por isso, não conseguem entender nossas palavras.
(KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 390).

O sistema capitalista baseado no lucro e na necessidade crescente e permanente
de mercadorias em constante circulação é para intelectuais indígenas, como Kopenawa,
um indicador do esquecimento da própria mortalidade. Uma cilada que lhe distancia da
solidariedade, da partilha e do coletivo.

Os objetos que fabricamos, e mais ainda os dos brancos, podem durar muito
além do tempo que vivemos. Eles não se decompõem como as carnes de nosso
corpo. Os humanos adoecem, envelhecem e morrem com facilidade, já o metal
dos facões, dos machados e das facas fica coberto de ferrugem e sujeira de
cupim, mas não desaparece tão depressa! Assim é. As mercadorias não
morrem. É por isso que não as juntamos durante nossa vida e nunca deixamos
de dá-las a quem as pede [...]. Sabemos que vamos morrer, por isso cedemos
nossos bens sem dificuldade. Já que somos mortais, achamos feio agarrar-se
demais aos objetos que podemos vir a ter. Não queremos morrer grudados a
eles por avareza. (KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 409).
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Marx desnudou os mecanismos da concentração irracional do capital cuja origem
está na acumulação primitiva. “[...] É desse pecado que data a pobreza da grande massa
que, a despeito de todo o seu trabalho, continua a só possuir a si mesma para vender; e a
riqueza de alguns, que cresce sem cessar, ainda que há muito tempo eles já pararam de
trabalhar” (MARX, 1982, p.171). Os brancos, segundo Kopenawa “[...] não param de
fabricar e sempre querem coisas novas. E assim, não devem ser tão inteligentes quanto
pensam que são. Temo que sua excitação pela mercadoria não tenha fim e eles acabem
enredados nela até o caos” (KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 419).
Isto não significa que os povos indígenas e suas concepções de mundo
permaneçam intocadas e estáticas, elas se movem em várias direções. O próprio
Kopenawa (2015) declara que muitos jovens indígenas terminam seduzidos pelas
mercadorias “[...] e acabam entrando na roda do esquecimento de si, de quem são, do que
é importante na vida”. Bruno Caporrino (2015), antropólogo e indigenista que trabalhou
no Amazonas com a OPAN (entidade da AXA), também constata os efeitos da
colonialidade:

Ribeirinhos e comunitários deixam suas comunidades, entendendo-se como
primitivos, incultos, incivilizados, privados, para morar nas periferias das
cidades que começam a hipertrofiar. Passam, assim, do centro de seu universo
simbólico, social, econômico, onde faziam tudo por si mesmos, para si
mesmos, com recursos ilimitados e uma tecnologia gritantemente adequada a
tudo isso, enfim, saem do centro de seu universo para ocupar a periferia da
periferia da periferia do universo. (INSTITUTO HUMANITAS - UNISINOS,
2015, grifos do autor)153.

Nesse universo e disputa por hegemonia que, por um lado, conquista adeptos e,
por outro, fortalece resistências, o modelo agroecológico é quem consegue dialogar com
a diversidade de concepções de mundo, entendendo que, por exemplo, a agricultura
indígena (as roças tradicionais) está diretamente ligada à ancestralidade e a história dos
povos, possuindo uma dimensão espiritual que a faz sagrada e, portanto, diretamente
ligada a seus rituais.
Nesse sentido, não podemos “[...] trazer a questão da agroecologia desde a única
perspectiva de modelos produtivos, ela afeta outras dimensões da vida das pessoas, seja
ela política, social, cultural, religiosa. Falamos, portanto, da busca por outro modelo de
sociedade” (BARCELLOS, 2016, p. 256).

153 Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/546118-o-desenvolvimento-e-ofim-da-cosmovisao-indigena-entrevista-especial-com-bruno-caporrino. Acesso em: 14 out. de 2019
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Talvez, por isso a questão do desenvolvimento sustentável deva ser colocada de
outra forma, como propõe Loureiro (2012) e, seja mais correto e coerente falar em termos
de sociedades sustentáveis154.

Sociedades sustentáveis refere-se à negação da possibilidade de existir um
único modelo ideal de felicidade e bem-estar a ser alcançado por meio do
desenvolvimento (claramente entendido por seus adeptos como algo linear,
evolucionista e universal). Nesta perspectiva, há necessidade de se pensar em
várias vias e organizações sociais, constituindo legítimas formações
socioeconômicas firmadas sobre modos particulares, econômicos e culturais,
de relações com os ecossistemas existentes na biosfera [...]. Assim, a
sustentabilidade é algo que depende da multiplicidade de manifestações
culturais e autonomia dos povos na definição de seus caminhos e escolhas, em
relações integradas às características de cada ecossistema e território em que
se vive. (LOUREIRO, 2012, p. 63).

Enxergamos, pois, esta disputa de modelos produtivos (agronegócio e
agroecologia) como a manifestação de uma contenda maior: os modelos de sociedade e
certamente de Estado.
Nesse sentido, não se pode pensar a transformação social sem a reforma
intelectual e moral da qual Gramsci falava. Exige inverter, como tarefa políticopedagógica essencial, a perspectiva humana e social que incorporamos historicamente.
Deve ser desmontada em profundidade as categorizações: inferiores, primitivos,
anacrônicos, que se encalacraram nos grupos subalternos. Nesse sentido, podemos
perguntar, onde se encontra na atualidade o pensamento “anacrônico”? Para Gramsci,
concepções de mundo “anacrônicas” são aquelas que não conseguem responder
inovadoramente à realidade concreta e presente.

A própria concepção do mundo responde a determinados problemas colocados
pela realidade, que são bem determinados se “originais” em sua atualidade.
Como é possível pensar o presente, e um presente bem determinado, com um
pensamento elaborado em face de problemas de um passado frequentemente
bastante remoto e superado? Se isto ocorre, significa que somos “anacrônicos”
em face da época em que vivemos, que somos fósseis e não seres que vivem
de modo moderno. (GRAMSCI, 1999, p. 95)

Frente à crise ambiental, frente à violência humana e à profunda desigualdade
econômica e social que assola o Brasil, que concepções de mundo se tornaram
“anacrônicas”? E junto com elas, que modelos produtivos não respondem mais às
necessidades reais da vida humana?

154 Além de evitar, como vimos os antagônicos e contraditórios significados que se dão aos mesmos
termos.
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O conflito instalado entre o capitalismo e meio ambiente leva, a partir de 1960, a
incluir o debate ambiental no campo político e econômico. Nasce a ecologia política. Se
Marx no século XIX fazia a crítica à economia política, no século XX, segundo Loureiro
(2012), a ecologia política se apropria dessa crítica focalizando “[...] a atenção nos modos
pelos quais agentes sociais, nos processos econômicos, culturais e político-institucionais
disputam e compartilham recursos naturais e em qual contexto ecológico tais relações se
estabelecem” (LOUREIRO, 2012, p. 29). Aqui a natureza não é apenas uma fonte de
recursos, “[...] mas é ontologicamente prioritária para a existência humana”
(LOUREIRO, 2012, p. 30).
Alier (2007) vai falar de economia ecológica considerando que a economia “[...]
está inserida ou incrustada no ecossistema – ou para dizê-lo do modo mais preciso animada pela historicamente cambiante percepção social do ecossistema” (ALIER, 2007,
p. 47), sendo que esta vai analisar os enfrentamentos que se sucedem.

A economia ecológica é um campo de estudos transdisciplinar estabelecido em
data recente, que observa a economia como um subsistema de um ecossistema
físico global e finito. Os economistas ecológicos questionam a sustentabilidade
da economia devido aos impactos ambientais e a suas demandas energéticas e
materiais, e igualmente devido ao crescimento democrático. As pretensões de
atribuir valores monetários aos serviços e às perdas ambientais, e as iniciativas
no sentido de corrigir a contabilidade macroeconomia, fazem parte da
economia ecológica. Todavia, sua contribuição e eixo principal é, mais
precisamente, o desenvolvimento de indicadores e referencias físicas de
(in)sustentabilidade, examinando a economia nos termos de um “metabolismo
social”. (ALIER, 2007, p. 45).

Tanto a ecologia política como a economia ecológica dialoga com a concepção
de integralidade de Gramsci, pois “[...] toda a obra de Gramsci tem a marca de uma visão
integral do mundo, quando se observa como são abordadas de forma articulada e
interdisciplinar as múltiplas dimensões humanas e as atividades sociais, inclusive suas
potencialidades” (SEMERARO, 2019, p. 360). Não é possível separar economia, política
e ecologia. Gramsci defende um sistema agrário e industrial que esteja ao serviço da
população, “[...] um desenho compreensivo de racionalização integral” (Ibidem).
A visão de uma economia que leva em conta o meio biofísico no qual está inserida,
e uma ecologia que incorpora a análise de conflitos socioambientais promovidos por
estados, empresas, transnacionais, dando-lhe capacidade de formular novas políticas
ambientais é um passo à frente na ruptura da visão fragmentada, limitada e
compartimentalizada que o capitalismo promove e, que apenas beneficia os grupos
dominantes “anacrônicos”.
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Marx e Gramsci partem do protagonismo das classes desapropriadas e
desenvolvem a concepção de mundo em torno de uma práxis “integral” ao
estabelecer uma relação histórica, inseparável e dialética entre estrutura e
superestrutura, objeto e sujeito, ação e pensamento, política e filosofia, matéria
e espírito, ambiente e educação, intelectual e massa, razão e paixão, ciência e
arte, indivíduo e sociedade, ser humano e natureza, trabalho e socialização, no
intuito de desenvolver todas as componentes e potencialidades humanas e
sociais. (SEMERARO, 2019, p. 358-359).

Em plena crise orgânica, a proposta da Filosofia da Práxis e a luta por hegemonia,
que Gramsci defende, vem a calhar, colocando no horizonte a necessidade de um embate
no plano da “grande política”, ou seja, a necessidade de construir um novo Estado,
radicalmente democrático e integrador, que subverta a dinâmica capitalista de
“dominantes e dominados”. Desde esta visão não é possível a conciliação. É disputa por
hegemonia, que faça da visão de mundo e capacidade de operar do agronegócio capitalista
algo residual na sociedade. Até que ponto, os grupos subalternos que se encontram no
Araguaia resistindo à absorção do capitalismo agrário terão esse potencial, é a questão.

121
5 SÃO FELIX DO ARAGUAIA E ATORES SOCIAIS EM SINERGIA COM A
AGROECOLOGIA

Apresenta-se a seguir um panorama atual do município de São Felix do Araguaia
e dos sujeitos da pesquisa, suas origens, sua luta pela terra, trabalhos que desenvolvem
assim como, o tipo de articulação que construíram entre eles, seus projetos, reflexões e
contradições na disputa de modelos.

5.1 RETRATOS DO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA
Figura 5-Baixo Araguaia e município de São Felix do Araguaia

Figura 5 -Baixo Araguaia e município de São Felix do Araguaia
Fontes: IBGE, Censo Demográfico (2010); INCRA (2014); Atlas do Desenvolvimento Humano
(2014);Índice de Desenvolvimento Humano/PNUD (2014).

A sub-região do Baixo Araguaia é composta por 15 municípios (tabela 1): Alto
Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, Canabrava do Norte, Confresa, Luciara, Novo Santo
Antônio, Porto Alegre do Norte, Querência, Ribeirão Cascalheira, Santa Cruz do Xingu,
Santa Terezinha, São Félix do Araguaia (SFA), São José do Xingu, Serra Nova Dourada
e Vila Rica (BRASIL, 2015).
No Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável do Baixo Araguaia
observa-se que “[...] o território é responsável por quase 10% da população rural total do
Estado de MT. Em média, quase 50% da população é moradora das áreas rurais, tendo
alguns municípios com toda a população alocada nas áreas rurais” (BRASIL, 2006, p.1819). O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é menor que a média de Mato Grosso
e Brasil. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário (BRASIL, 2015), 12
municípios têm projetos de reforma agrária, sendo São Félix do Araguaia (SFA) o
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segundo município com maior número (10), com 1.474 famílias assentadas, em
135.216.00 hectares.
A criação dos municípios do Baixo Araguaia é muito recente, a maioria na década
de 1990, sendo SFA o segundo município mais antigo como mostra a tabela 1. SFA foi
distrito de Barra de Garças desde 1948 e, em 15 de maio 1976, se transformou em
município, com uma extensão de 16.713,466 Km².

Tabela 1
Municípios que Formam o Território do Baixo Araguaia e Ano de Criação
Município

Ano
Criação

de

Distancia para
Cuiabá (km)

Alto Boa Vista

1993

1.063,50

Bom Jesus do Araguaia

1999

1.027,90

Canabrava do Norte

1993

1.132,50

Confresa

1993

1.165,50

Luciara

1963

1.166,50

Novo Santo Antônio

1999

1.118,00

Porto Alegre do Norte

1986

1.127,50

Querência

1993

912,70

Ribeirão Cascalheira

1989

877.60

Santa Cruz do Xingu

1999

1.021,00

Santa Terezinha

1980

1.313,50

São Félix do Araguaia

1976

1.143,00

São José do Xingu

1993

1.158,00

Serra Nova Dourada

1999

1.046,00

Vila Rica 1986

1986

1.260,50

Distância Média

1.106,20

Fonte: SEPLAN – MT, 2017.

A origem de São Felix do Araguaia remonta a 1941 com a chegada da família
Severiano. Inicialmente, foi um ponto de travessia de boiadas chamado Gariroba.

Gariroba era um ponto onde vaqueiros e peões tinham armado,
permanentemente, amplos currais ao porto onde ancorava uma balsa montada
sobre ubás, algumas vezes usada para a travessia de animais para a outra
margem, na Ilha do Bananal, onde outros tantos currais agasalhavam a manada.
Por volta de 1944, alguns sertanejos criadores de gado, estavam se fixando na
Gariroba com as famílias, ocupando aquele velho ponto das tradicionais
travessias de boiadas. Liderava aquele pioneiro grupo de bravos sertanejos um
singular personagem chamado Severiano Neves. Piauiense de nascimento,
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Severiano Neves deixara a terra natal, a cidade de Floriano, na mocidade, como
tantos outros conterrâneos. Severiano foi trabalhar nos castanhais do rio Fresco
(Pará) e fixou residência no povoado de São Félix, na embocadura daquele
afluente com o Xingu. Prosperou, montou comércio, amealhou economias. São
Félix é o padroeiro dos sertanejos que percorrem regiões sujeitas aos ataques
silvícolas [...]. Severiano estava decidido a fundar sua própria “República” [...].
Ao chamamento tão confiante e amigo, aquiesceram e se incorporaram ao novo
desbravamento Bento de Abreu, Ateneu Luz, João Irineu, a viúva D. Maria
Dias e seus filhos, Raimundo Martins, José Lagoa, Roxo, Pernambuco,
criadores, agregados e roceiros. Severiano, refletindo sobre aquela região de
campos e cerrados, território Karajá, limitado além de Mato Verde, onde, no
Araguaia deságua na margem esquerda o Tapirapé; por este, subindo na
margem direita, até embocadura do afluente Xavantinho; por este, subindo em
direção Sul, no ponto em que se situam as suas nascentes. E Araguaia acima,
até entrar no Mortes, na margem esquerda e subindo-o muito além; por tão
vasta extensão, viviam caçavam e guerreavam também, a grande nação
Xavante. Por todas essas circunstâncias, Severiano, egresso do Xingu e de
Mato Verde, após consultar seus amigos pioneiros, resolveu dar ao lugar o
nome de São Félix do Araguaia. (PREFEITURA DE SÃO FÉLIX DO
ARAGUAIA, 2019)155.

O município conta com uma população rural de 41,85% e 4,78% população
indígena (IBGE, 2010). A cor, a raça dos trabalhadores rurais, também segundo IBGE
(2017) é maioritariamente parda, seguida de branca, preta, amarela e, por último,
indígena.
Nele existem 1070 estabelecimentos agropecuários, 254.401 cabeças de gado,
principalmente de corte e 698 são estabelecimentos de produtores individuais dedicados
à agricultura camponesa (onde a produção mais generalizada é a mandioca) e criação em
pequena quantidade de gado de leite ou de corte (IBGE, 2018). A imensa maioria dos
produtores individuais não recebe assistência técnica nem conseguem acessar
financiamento ou crédito.
Apenas 4.588 hectares ainda são matas ou florestas naturais e existem 330.730
hectares destinados a preservação ou reserva legal. O desmatamento e as queimadas
criminosas são problemas que se agravaram consideravelmente, pelo aumento de
temperatura e período de seca (efeitos da mudança climática) e pelas (des)políticas do
atual governo Jair Bolsonaro.
De acordo com o IBGE (2018) 156 , o salário médio mensal era de 2.8 salários
mínimos. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo
por pessoa, existiam 41.8% da população nessas condições. A proporção de pessoas
ocupadas em relação à população total era de 13.1%.

155
Site
oficial
da
prefeitura
de
SFA.
Disponível
http://www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br/site/?page_id=923 Acesso em: 10 de jun. de 2019.
156 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/sao-felix-do-araguaia/panorama

em:
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A taxa de mortalidade infantil média é de 15.38 para 1.000 nascidos vivos. As
internações devido a diarreias são de 5.3 para cada 1.000 habitantes, dados elevados
comparados com todos os municípios do estado de MT, ficando nas posições 41 de 141
e 17 de 141, respectivamente. Apenas 17.3% de domicílios tem esgotamento sanitário
adequado.
O PIB per capita de SFA (R$ 49.583,99), se comparado com o município de
Querência (R$ 97.592,96), é quase 50% inferior sendo municípios de aproximadamente
o mesmo tamanho. Em Querência, se impôs a produção de monoculturas desde o início,
principalmente soja, mas a expansão da monocultura está chegando com força também
em outros municípios do Baixo Araguaia, como SFA (Figura 6).

Figura 6 - Expansão do Agronegócio no Araguaia Xingu
Fonte: Articulação Xingu Araguaia, 2018.

A cidade de São Felix do Araguaia está à beira do rio Araguaia limitando com o
estado de Tocantins e nela se concentrou uma migração de nordestinos e nortistas, que a
fez ser conhecida como lugar dos “baianos”. À cidade se chega por uma estrada de chão
batido que ali termina157. Por isso, surge com frequência no linguajar do povo ser “fim de
linha”, onde só tem poeira, pobre e índio.

Tabela 2
Informações da Cidade de São Felix do Araguaia
São Félix do Araguaia
Prefeito

Janailza Taveira Leite [2017]

157 A atual prefeita Janailza Taveira Leite acaba de pavimentar1,5 km² aproximadamente da entrada da
cidade, o que parece ter sido muito valorizado pela população.

125
Gentílico

São-felixcense

Área Territorial

16.713,479 km² [2019]

População estimada

11.708 pessoas [2019]

Densidade demográfica

0,64 hab/km² [2010]

Escolarização 6 a 14 anos

95,6 % [2010]

IDHM Índice de desenvolvimento humano
municipal
Mortalidade infantil

0,668 [2010]

PIB per capita

15,38 óbitos por mil nascidos vivos
[2017]
49.583,99 R$ [2017]

Fonte: IBGE, 2019.

No site oficial da cidade, ainda se reproduz a imagem do indígena “manso” e
“bárbaro” referindo-se, respectivamente, aos povos indígenas Karajá (Iny)158 e Xavante:

Na margem direita do rio Araguaia vivia o pacífico povo indígena Karajá [...].
Tomaram São Félix por padroeiro, acreditando que os protegia contra os
índios xavantes, que habitavam a região e faziam incursões sobre o nascente
povoado, pois não admitiam a ocupação de seu território [...]. Com a descida
dos índios xavantes para o sul, a partir de 1945, registrou-se maior
tranquilidade entre os colonos. (PREFEITURA DE SÃO FÉLIX DO
ARAGUAIA, 2019).

Na atualidade, há quatro aldeias Karajá que se encontram na margem oposta do
rio, na ilha do Bananal159, no estado de Tocantins. No entanto, pela proximidade, esta
etnia frequenta a cidade. Inclusive, nela existe um bairro com um grupo de famílias desta
etnia morando. Eles movimentam o comércio com suas compras rotineiras e, também,
trocam ou vendem seus produtos, entre os quais; artesanatos160 e peixes.
Apesar das aldeias dos Xavante de Maraiwátsédé estarem a quase três horas da
cidade, os indígenas vão periodicamente para realizar atividades nos bancos 161 ,
articulações com órgãos municipais ou participar de atividades promovidas por diversas

158 O nome deste povo na própria língua é Iny, ou seja, "nós". O nome Karajá não é a autodenominação
original, mas é a que se utiliza comumente. Karajá é um nome tupi que se aproxima do significado de
"macaco grande". As primeiras fontes do século XVI e XVII, embora incertas, já apresentavam as grafias
"Caraiaúnas" ou " Carajaúna". Ehrenreich, em 1888, propôs a grafia Carajahí, mas Krause, em 1908,
consagra a grafia Karajá. Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Karaj%C3%A1. Acesso
em: 12 ago. de 2018.
159 A Ilha do Bananal é a maior ilha fluvial do mundo com aproximadamente vinte mil km2 de extensão.
Seus limites são os rios Araguaia e Javaés. Encontra-se no estado de Tocantins (Brasil), perto ou limitando
com os estados de Goiás, Mato Grosso e Pará. No Norte se localiza o Parque Nacional do Araguaia e, ao
sul, as reservas indígenas de Carajás e Javaés. Foi descoberta em 26 de julho de 1773 pelo sertanista José
Pinto Fonseca, que a chamou “Santana”. Posteriormente, foi nomeada como Ilha do Bananal pela existência
de extensos bananais silvestres. Na ilha existem aproximadamente 15 aldeias indígenas.
160 Entre o artesanato se encontram as bonecas de cerâmica reconhecidas como Patrimônio Cultural do
Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
161 A cidade tem 3 bancos: o Banco do Brasil, o Bradesco e a Caixa Econômica Federal.
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organizações (feiras, cursos, mostras, etc.). Os Xavante frequentam esta cidade muito
menos que o povo Karajá, pois sua terra se situa dentro de outros dois municípios, Alto
da Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia, por onde também transitam. Neste último
município conseguiram eleger pela segunda vez um vereador do grupo indígena de
Marãiwatséde.
As famílias camponesas dos assentamentos próximos se fazem presentes na
cidade para participar da feira 162 e comercializar seus produtos, realizar gestões em
bancos e órgãos públicos e participar das atividades produtivas e formativas. A produção
camponesa não consegue ser vendida nos mercados163, limitando sua comercialização a
pequenas feiras, encomendas e venda de rua.
Segundo dados do Planejamento Municipal Estratégico 2015–2035164, a cidade de
SFA têm hoje uma média de 13.000 visitantes turísticos, em clara ascensão pelo atrativo
das praias do rio Araguaia e pesca esportiva, sendo que a prefeitura busca aumentar esse
número para 35.000 nos próximos anos. Nesse planejamento foi levantada uma
diversidade de ameaças para o desenvolvimento do município entre os que destacamos:
desmatamento irregular, falta de atenção dos Governos Estadual e Federal, baixa
representatividade política da região, infraestrutura e saneamento deficientes,
precariedade de mão de obra em serviços da medicina, dificuldade logística e escoamento
da produção pela falta de pavimentação asfáltica BR 242 - 158 e 080 / MT-100. Parecenos também relevante destacar duas fraquezas internas que a Prefeitura aponta: falta de
qualificação profissional dos servidores e a falta de recursos financeiros para estimular a
agricultura familiar.
Existe apenas uma rádio FM local e um canal aberto de TV. Há uma biblioteca
pública, um pequeno e recente museu, um centro de artesanato, mas não possui banca de

162 A Feira Municipal de São Félix do Araguaia existe há 20 anos. A quantidade de feirantes varia de 15
a 30 pessoas, conforme a disponibilidade de produtos. A comercialização dos produtos na Feira Municipal
de São Félix do Araguaia é fundamental para a renda dos agricultores. Lá são vendidos ovos caipiras,
frangos e galinhas, farinha, frutas, legumes, hortaliças, condimentos, entre outros. Há também significativa
produção de doces caseiros, como doce de leite, doce de buriti e queijos de diversos tipos. Entretanto, sofre
com problemas importante na infraestrutura para os feirantes e falta de apoios de todo tipo.
163 Para poder vender nos mercados seria preciso um investimento para estruturar a produção e conseguir
a fiscalização e o aval da vigilância sanitária, precária na região. Isto leva os mercados locais a adquirirem
os produtos para venda principalmente de Goiânia.
164 O Planejamento Municipal Estratégico referido está dentro do Programa de Desenvolvimento
Institucional Integrado (PDI), instituído em 2012 pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE), com o
objetivo de contribuir para a melhoria da eficiência dos serviços públicos, fomentando a adoção de um
modelo de administração pública orientada para os resultados para a sociedade. Está disponível para acesso
do cidadão através do site do TCE através do link GPE-CIDADÃO, no portal do Tribunal de Contas do
Estado (TCE) e da Prefeitura de São Félix do Araguaia.
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jornal, cinema, livrarias ou lojas de discos, CDs, DVDs, etc. Todo ano, o Festival de
Verão, na temporada de praia, agita a cidade com shows de bandas e visitas de turistas
regionais. Um lazer que faz parte do dia a dia das famílias da cidade de São Felix é
acampar ou passar o dia nos lagos próximos da cidade.
Segundo dados do IBGE (2018), existem 12 entidades sem fins lucrativos tendo
41 pessoas trabalhando nelas. A maioria são entidades destinadas à educação, pesquisa e
assistência social. Ainda na cidade de SFA, reside Dom Pedro Casaldáliga, bispo catalão,
aposentado, assim como uma pequena equipe de padres e uma equipe pastoral, que
desenvolvem atividades paroquiais e cuidam dele, pois encontra-se em precário estado de
saúde. No entanto, continua a atrair certa “peregrinação” de intelectuais, pesquisadores,
políticos, militantes de movimentos sociais, nacionais e estrangeiros. Estas presenças
foram muito intensas nas décadas de 1980, 1990 e 2000. A Prelazia, na atualidade está a
cargo do bispo italiano Dom Adriano, que mudou a sede para a cidade de Porto Alegre
do Norte. Das entidades que fazem parte da AXA, a Associação Nossa Senhora da
Assunção (ANSA) nasceu no colo da Prelazia e tem ali seu escritório, sendo que, outras
organizações da articulação têm uma presença constante no município (CPT, OPAN e
RSX).
A Prelazia organizou o arquivo Tia Irene165 com mais de 300.000 documentos que
contam a história da região, desde a chegada da Igreja Católica em 1969. Os documentos
estão digitalizados e, em sua maioria, acessíveis ao público. Entretanto, não parecem ser
acessados pelos moradores locais e, sim, por pesquisadores de fora.
Em relação à política partidária já governaram nove prefeitos166. Os partidos que
tem se revezado nos últimos anos são PSDB e PMDB. Na última disputa, em 2016, se
enfrentaram dois candidatos sendo eleita com 59.87% de votos a primeira mulher,
Janailza Taveira Leite com 33 anos, original de Alexandria (RN), advogada, do partido
Solidariedade (SD). Sua candidatura foi apoiada por dez partidos, entre eles o PT, PV e

165 A Irma Irene Franceschini, da congregação Irmãs de São José, nasceu em São Paulo no dia 16 de
novembro de 1919 e faleceu em São Paulo, aos 89 anos, no dia 13 de novembro de 2008. Em 1970, chegou
a São Félix do Araguaia para trabalhar na nova Prelazia, respondendo a sua vocação missionária. Chamada
por todos de Tia Irene foi uma das grandes responsáveis por organizar, classificar e arquivar os mais de
300.000 documentos deste acervo. Também foi secretária do Ginásio Estadual Araguaia (GEA), fundadora
e presidente da Associação de Educação e Assistência Social Nossa Senhora da Assunção (ANSA),
trabalhou em serviços de administração e de chancelaria e assumiu inúmeros trabalhos pastorais.
166 O primeiro prefeito eleito, no final da década de 1970, foi Severiano Neves, depois Aldenor
Milhomem, seguindo-se José Pontin, José Antônio de Almeida (Baú) do PSDB, Miguel Milhomem, Uslei
Gomes, João Abreu Luz, Filemom Limoeiro (PSD) e Baú de novo.
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PMDB, deixando na oposição a José Antônio de Almeida (PSDB) que já tinha sido
prefeito duas vezes.
Na história da região a participação da igreja católica no campo da política
partidária foi uma realidade. A Prelazia criada em 13 de março de 1970 pelo Papa Paulo
VI, além de sua luta contra latifúndio e defesa dos direitos humanos, também embarcou
na organização do povo no campo da educação, saúde, trabalho, chegando a entrar nas
disputas partidárias, que buscavam liderar a administração política para favorecer os
excluídos.

Assim, pela primeira vez na história do Brasil, uma igreja particular (prelazia
ou diocese) lança oficialmente seus agentes candidatos ao cargo de prefeito em
quatro cidades. Em 1982, foram eleitos: em São Félix do Araguaia, José
Pontin; em Santa Terezinha, Antônio Tadeu; em Canarana, o Francisco de
Assis (“Diá”). Porto Alegre do Norte elegeu seu primeiro prefeito, Rodolfo
Alexandre, o Cascão, dois anos depois [...]. Com um ambiente favorável e
apoio do próprio bispo, os agentes da Prelazia, definitivamente, aderiram a
corrente popular, liderada pelo MDB, o movimento político que àquela época
aglutinava as forças populares e de esquerda em busca da democratização do
país. (GONZAGA, 2005, p. 72).

A partir da década de 1990, a Prelazia dará um recuo nesse tipo de participação.
Segundo o Tribunal Supremo Eleitoral, o partido com o maior número de filiados em
2020 no município é o Movimento Democrático Brasileiro - MDB (281) seguido do
CIDADANIA (247). O Partido dos Trabalhadores tem, na atualidade, 74 filiados no
município.
Na última eleição presidencial, no 1º turno, Jair Bolsonaro foi votado por 60,04%
do eleitorado mato-grossense e Fernando Haddad por 24,76%. No 2º turno, 66,42%
votaram em Jair Bolsonaro e 33, 58% em Fernando Haddad. Essa foi a tendência também
no município de São Felix do Araguaia que, no 2º turno, deu 61,54% dos votos para Jair
Bolsonaro e 38,46% para Fernando Haddad. Para governador do estado, 70,15% votaram
em Mauro Mendes do Democratas - DEM. A maior parte dos votos para deputado
estadual no município foi para apoiar candidatos do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB, MDB e outros partidos da ala conservadora, sendo que 160 votos
ajudaram a eleger 3 candidatos do PT.
Esta configuração nos mostra a escassa cultura política progressista existente e
como as forças conservadoras dominam o cenário municipal tradicionalmente, ainda que,
na década de 1980, a Igreja Católica tivesse representado uma ameaçadora oposição. De
forma geral, observamos que a população pode simultaneamente mostrar escolhas
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conservadoras na política partidária, e oposição ao modelo rural defendido por esses
setores (o agronegócio).
Observamos como assentados e, principalmente, os indígenas representam os
“outsiders” 167 nas relações de poder existentes, ocupando a periferia da periferia no
estado de MT. Vivem ainda deficiências e ausências importantes de serviços públicos nas
suas comunidades (saneamento, saúde, transporte, estradas etc.), sendo que a presença do
estado se concentra principalmente nas cidades do entorno, ainda que precariamente. A
permanência de preconceitos para com os povos indígenas é evidente ainda que se
conviva diariamente com eles na cidade168.
O município de SFA é um espelho do que acontece na maioria dos municípios do
Baixo Araguaia.

Apesar do perfil conservador, que facilita a entrada de modelos

produtivos neoliberais (agronegócio) associados ao “progresso”, grupos subalternos
resistem à absorção por essa visão capitalista.
De um lado seguem as lutas de comunidades indígenas e campesinas diante do
avanço da fronteira agrícola sobre seus territórios de vida e reprodução
sociocultural, assim como aparecem formas agroecológicas de produção de
alimentos realizadas por pequenos produtores familiares. De outro lado
corporações e latifundiários que sinalizam outro campo de força que, mesmo
com políticas mitigadoras de impactos ambientais e com marketing ambiental,
prosseguem impulsionando a fronteira do devassamento (BAMPI et al., 2017,
p. 43).

A coexistência destas duas propostas, ora convivendo em uma aparente
“harmonia”, ora em conflito mostram a continuidade da disputa de “fronteiras” que não
se esgotou no percurso histórico e que com a crise neoliberal parece estar se exacerbando.
Como sabemos, na “guerra” de fronteiras a força dominante toma a iniciativa enquanto

167 Outsiders no sentido cunhado por Norbert Elias, ou seja, aqueles que não terminam de se tornar
membros reconhecidos de uma “boa sociedade que se auto-percebe superior”. No caso estudado por Elias,
os que adotaram uma postura de superioridade foram os moradores mais antigos da vila pesquisada, que
exerciam seu poder para manter nas margens os grupos que chegaram depois. No nosso caso, os que
chegaram depois são os que exercem o poder para manter como “outsiders” as populações originarias
justificando numa suposta superioridade racial e cultural e econômica. Elias e Scotson realizaram o estudo
sociológico em um pequeno povoado industrial de Inglaterra. (ELIAS; SCOTSON, 2000.)
168 A partir de diversas visitas a SFA e comunidades, observamos que se vive uma relação com os
indígenas que poderíamos considerar tolerante, em um contexto “pacificado” a convivência é suportada
com tranquilidade, até porque os indígenas movem consideravelmente o comércio local. Entretanto, alguns
exemplos evidenciam o preconceito: em todos esses anos, apenas um indígena (Karajá) foi contratado pelo
comércio local da cidade. A pandemia junto com as deficiências no sistema de saúde local, evidenciou
como a balança pode pender radicalmente para um lado, havendo várias denúncias dos Xavantes por terem
atendimento negado na cidade e serem obrigados a deslocar-se a outros municípios.
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os subalternos a sofrem e resistem em posições defensivas. Entrar na luta por hegemonia
exige não permanecer apenas nessa posição e adotar uma posição ofensiva, de “ataque”.
Os três tipos de atores estudados na pesquisa (assentados, indígenas e
organizações da sociedade civil que os apoiam) se encontram e articulam neste município
aderindo o modelo agroecológico. Vejamos suas origens e propostas.

5.2 A LUTA PELA TERRA E O ASSENTAMENTO PA. DOM PEDRO
Já me perguntaram como eu consigo viver nessa quiçaça (mato). Eu digo que
eu vivo dessa quiçaça e irei fazer o que for necessário para proteger meu
sustento. (João da Carroça, morador do PA Dom Pedro)
Se alguém não tomar atitude de trazer projeto pra fazer novos plantios, isso
aqui vai virar só lavoura. Não por opinião do povo, mas porque não tem outro
recurso. O povo vai ter que fazer parceria e arrendar pra alguém plantar, porque
vai virar juquira. Não tenho recurso pra limpar meu pasto. Não adianta tampar
o sol com a peneira. Não é o que nós queríamos, mas a gente tá vendo. O povo
tá vindo de fora, vai arrendar as áreas tudo e vai plantar (soja). (Assentada do
Pa Brasil Novo).

Em 2002, a Portaria nº 80 do Ministério de Desenvolvimento Agrário-MDA
estabelece o assentamento como uma Unidade Territorial obtida pelo Programa de
Reforma Agrária do governo federal ou, em parceria com estados ou com municípios,
mediante desapropriação; arrecadação de terras públicas; aquisição direta; doação;
reversão ao patrimônio público ou por financiamento de créditos fundiários, para receber,
em suas várias etapas, indivíduos selecionados pelos programas de acesso à terra 169. O
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
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(INCRA) tornou-se o

responsável para executar a reforma agrária e realizar o ordenamento fundiário nacional.

De acordo com o INCRA, em 1979 foi criado o primeiro assentamento rural
em Mato Grosso, no município de Novo Mundo, em terras devolutas, em
função de uma parceria entre o Incra e a iniciativa privada, com o
desenvolvimento de um modelo de ação conjunta. Mas foi somente em 1986
que ocorreu a primeira desapropriação de terras para fins de reforma agrária

169 Portaria MDA nº 80 de 24/04/2002, publicado no DO em 25 abr. 2002, adota as denominações e os
conceitos aplicáveis ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e sua entidade vinculada, o Instituto
Nacional
de
Colonização
e
Reforma
Agrária.
Disponível
em:
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=184224.
170 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Incra, é uma autarquia federal cuja missão
prioritária é executar a reforma agrária e realizar o ordenamento fundiário nacional. Criado pelo Decreto nº
1.110, de 9 de julho de 1970, atualmente o Incra está implantado em todo o território nacional por meio de
30 superintendências regionais. São cinco as modalidades de projetos criadas pelo INCRA: Projeto de
Assentamento Federal (PA), Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE), Projeto de Desenvolvimento
Sustentável (PDS); Projeto de Assentamento Florestal (PAF) e Projeto de Assentamento Casulo (PAC).
Disponível em: http://www.incra.gov.br/assentamento. Acesso em: 15 ago. de 2018.
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neste Estado. No total são 547 projetos de assentamentos (PA) com 82.571
famílias assentadas em 6.068 milhões de hectares. A grande maioria dos PA
foi implantada há mais de 10 anos (457) e apenas 89 em período mais recente
(menos de 10 anos). (TARSITANO et al., 2016, p. 3).

Basicamente,

o

assentamento

rural

é

um conjunto

de

unidades

agrícolas independentes entre si, chamadas de parcelas, lotes ou glebas, entregues pelo
INCRA às famílias sem condições econômicas para adquirir e manter um imóvel rural
por outras vias, de forma que a família pague a terra aos poucos. Os trabalhadores rurais
se comprometem a morar na parcela e a explorá-la utilizando exclusivamente a mão de
obra familiar. O acesso a créditos, assistência técnica e outros benefícios, encontram-se
apenas no papel e, em realidade, o que existe é um profundo abandono desta parcela da
população brasileira. Até obter a escritura do lote permanecem vinculados ao INCRA, de
forma que não podem vender, alugar, doar, arrendar ou emprestar sua terra a terceiros.
Junto com a política de assentamentos nasce a categoria do assentado, ou seja, os
beneficiários desta Reforma Agrária, que se ajustaram aos critérios de seleção do Estado.
Constrói-se desta forma uma identidade social na qual vão se encaixando famílias com
origens e experiências de vida muito diferentes, que se reconhecem em um projeto
comum (o assentamento) e, por causa dele, se diferenciam de outros grupos externos ao
assentamento (RAMIRO, 2008).171 Entretanto, tanto os projetos de assentamentos como
os próprios assentados são múltiplos e diferentes entre si.
A luta pela terra teve muitas fases ao longo da história e a efetivação de
assentamentos fazem parte desse percurso, ainda que existam muitas críticas a este tipo
de política que se apoiam na ideia “de que uma reforma agrária completa no Brasil deve,
simultaneamente, reformar a estrutura fundiária do país, possibilitar o acesso dos
camponeses à terra e fornecer-lhes condições básicas de vida e produção” (GIRARDI;
FERNANDES, 2008, p.78).
Desde 1988, na luta pela terra, foram realizadas no país mais de sete mil
ocupações, das quais participaram cerca de um milhão de famílias cujos lares foram (ou
ainda são) por vários anos os barracos de lona dos acampamentos. Em resposta, os
governos criaram, desde então, 7.230 assentamentos rurais, cuja área total de 57,3 milhões
de hectares comporta cerca de 900 mil famílias, sem por isso dar conta da real demanda
que existe para uma ampla reforma agrária, que não aconteceu.

171 Ramiro (2008) estuda as subjetividades sobre a construção desta categoria e identidade social do
assentado a partir do caso do Nova Pontal.
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O município foi palco de inúmeros conflitos de terra, principalmente com a
chegada das grandes empresas agropecuárias. De fato, grande parte dos projetos de
assentamento existentes vem de lutas e resistências da população, mas não todos.
Segundo Canuto (2019) um dos primeiros conflitos com o latifúndio foi numa área
chamada Mata Seca ocupada por famílias camponesas desde 1959. “[...] Os moradores
decidiram organizar um pequeno povoado para garantir alguns serviços básicos. E lhe
deram o nome de Pontinópolis, por causa do rio Três Pontes” (CANUTO, 2019, p. 189).
Segundo o autor, na década de 1960, pistoleiros às ordens de Ariosto da Riva172, que se
intitulou dono de mais de um milhão de hectares, procederam as ameaças e tentativa de
expulsão das 200 famílias camponesas. Entretanto, estas se organizaram e com seus
líderes, José Antônio dos Santos (Zeca) e Antônio Batista Gomes (Toinho), elaboraram
documentos e viajaram para Brasília em diversas ocasiões até conseguir fazer chegar suas
demandas ao próprio presidente Humberto Castelo Branco. O Instituto Nacional de
Desenvolvimento Agrário (Inda) terminou garantindo 15.000 hectares de mata, porém o
levantamento que foi realizado (medição da área) “abrangeu só uns 20% da área de mata
e a maior parte do povo ficou com sus roças e benfeitorias fora da área levantada”. Muitos
conflitos ainda aconteceram até que, em 1980, foi realizada a medição e titulação das
terras.
Outra área de conflito foi a Chapadinha ou Vila São Sebastião, mais próxima da
cidade de São Felix do Araguaia. No final da década de 1940, começou a ser ocupada por
famílias, aumentando consideravelmente a ocupação final da década de 1950. “[...] Em
1964, apareceu na região Domingos Marques, dizendo-se dono de 44.994 hectares de
terra que adquirira do Estado” (CANUTO, 2019, p. 200). Na década de 1970 as quase
100 famílias que ali moravam começaram a ser pressionados para sair da área. “[...]
Foram queimadas 16 casas. Apesar disso, um grupo resistiu às ameaças e agressões”
(Ibidem). Os herdeiros de Domingos Marques venderam as terras a Rubem Kleebank
(residente em Porto Alegre, MS). As intimidações continuaram, pois, existia um projeto
de realocação de agricultores do Paraná naquelas terras e, “[...] o proprietário,
comprometeu-se a entregar a área livre de qualquer impedimento. Era, portanto,

172 Ariosto da Riva (1915- 1992) é considerado o último bandeirante colonizador do século XX. Foi
garimpeiro de diamantes no norte de MG. Depois, foi para o MS onde criou a cidade de Naviraí. Na década
de 1960, entrou no Araguaia e finalmente se instalou no norte de MT na região de Alta Floresta, onde
fundou 2 cidades Paranaíta e Apiacás. No Araguaia, adquiriu uma área com mais de 695 mil hectares,
vendidos a ele ou a terceiros, pelo próprio estado do Mato Grosso, sabendo da presença dos índios Xavante.
Ver:
https://www.paranaita.mt.gov.br/O-Municipio/Colonizadores/;
https://www.youtube.com/watch?v=JBoF0-UI36s.
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necessário ‘limpá-la’” (CANUTO, 2019, p. 200). A violência e pressão contra os
camponeses sempre teve ajuda da polícia local, mas a resistência desse povo conseguiu
que os paranaenses desistissem da compra. A situação não se resolveu aí, “irritado com o
fracasso dessa negociação, o corretor Adilson autorizou algumas pessoas da região, tendo
à frente Filemon Limeiro173, a ocupar a área. A luta do grupo de moradores continuou
(desmanchando as cercas que os supostos proprietários fincavam, etc.) o que provocou
que até um contingente da Polícia Militar fosse chamado. Em 1983, a área foi declarada
de interesse social para fins de desapropriação (29.185 hectares). Somente em 1995, o
Incra criou o assentamento.
Assentamentos (tabela 3) como o Azulona-Gameleira, Gleba Carnaúba, Gleba
Olaria ou a Gleba Lago da Pedra, bem documentadas nos arquivos da Prelazia, são
consequência desse tipo de disputa. A dinâmica era a chegada de um suposto proprietário,
que terminava exercendo a violência para expulsar os camponeses que ali moravam, com
ajuda das autoridades locais (polícia, agentes da justiça ou, até funcionários locais do
Incra). O conflito se estabelecia quando as famílias ficavam para defender o território,
apesar das ameaças, agressões e criminalização a qual eram expostos. Junto com isso, as
famílias apelavam para autoridades no âmbito estadual e federal, com ajuda do sindicato
rural e da Prelazia.

Tabela 3
Assentamentos no Município de SFA
Nome Pa

Capacidade

Famílias
assentadas

Área
Pa
(hectares)

Data
criação

de

PA AZULONA GAMELEIRA

139

130

27.583,0171

10/01/1995

PA CHAPADINHA

130

118

29.185,5792

06/10/1995

PA CARNAÚBA

130

94

13.114

27/09/1995

PA OLARIA

101

45

2.540

27/11/1995

PA DOM PEDRO

451

448

30.373,4969

14/10/1997

PA XAVANTINHO

20

17

1.200

02/12/1996

PA LAGO DE PEDRA

50

43

6.218,8981

04/12/1997

PA MÃE MARIA

501

485

24.858,7586

16/03/1999

PE VILA RURAL TIA IRENE

18

16

85,0638

05/12/2005

PE VILA RURAL ZECA DO DOCA

55

55

57,792

05/12/2005

173 Filemon Limoeiro foi agente da justiça na região e posteriormente prefeito de São Felix do Araguaia.
Ele é um dos entrevistados neste estudo.
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PA MÁRCIO PEREIRA

90

87

2288,6

30/05/1997

Fonte: INCRA, 2017.

Como vê-se na tabela acima, o Pa Dom Pedro é o segundo assentamento do
município com maior número de famílias assentadas. Entretanto, o processo de formação,
que ocorreu em 1997, não teve um processo de luta pela terra semelhante aos citados
anteriormente. A área do assentamento fazia parte da fazenda de Romão Flores (um
importante pecuarista), que comprou as terras da empresa italiana Agip, que
anteriormente estavam em mãos da agropecuária Suia-Missú174. As terras invadidas por
grandes agropecuárias foram sendo adquiridas por fazendeiros, que em diversos casos
procuraram o Incra para negociar a cessão das terras para reforma agrária 175 . Esta
iniciativa foi tomada pelo fazendeiro Romão Flores que “[...] quis se desvencilhar de parte
de suas terras, as de menor fertilidade, a fazenda Rio Preto II e a ofereceu ao Incra”
(CANUTO, 2019, p. 206). Esta desapropriação mobilizou, em 1997, muitos sem-terra,
que terminaram criando um acampamento nas proximidades aguardando a efetivação do
assentamento. Depois de quase seis meses de espera, segundo Canuto (2019),
aproximadamente 120 pessoas e crianças invadiram a sede do Incra em SFA ali
permanecendo até a assinatura da desapropriação. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais
teve uma forte atuação no início do assentamento, sendo o responsável pelo
cadastramento junto ao INCRA das pessoas que queriam ser assentadas. O nome do
assentamento faz referência ao, então bispo da Prelazia de S. Felix do Araguaia, Dom
Pedro Casaldáliga, reconhecido tanto na região, como mundialmente, pela sua luta em
defesa dos direitos dos “oprimidos”.
A área do assentamento é de 30.370 hectares e foi dividida em 482 lotes, segundo
dados do INCRA. Os lotes têm áreas que variam de 40 a 70 hectares, em média de 12
alqueires (57,60 hectares). As divisas do assentamento são com grandes fazendas e outro
assentamento, o PA Mãe Maria. Uma das margens de 1.664 hectares de cerrado foi
destinada para parte da reserva legal (RL)176 do assentamento.
174 Quando falarmos, a seguir, do povo Xavante de Marãiwatsede, explicaremos a instalação deste
grande latifúndio. Mas, em síntese, a Suiá Missu ocupou mais de 1 milhão de hectares onde moravam os
Xavante e populações camponesas; depois passou para a empresa petroleira Agip que entregou uma
pequena parte para os Xavante e foi vendendo outras áreas para fazendeiros.
175 Este tipo de cessão por parte dos proprietários não estava motivado por altruísmo, ou solidariedade
com os camponeses, muito pelo contrário, existiam sempre interesses particulares para deixar a área e,
segundo Canuto (2019), em muitos casos, o valor pago pelas terras aos fazendeiros superava o valor real
que tinham. Ou seja, era um negócio.
176 Reserva Legal, no Brasil, é um tipo de instrumento de proteção de espaços naturais previsto na Lei
de Proteção da Vegetação Nativa (Lei nº 12.651/2012, popularmente chamada "Código Florestal"). É uma
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Os primeiros anos do assentamento são relatados177 como de muita dificuldade,
refletindo o descaso governamental frente à política de reforma agrária. As pessoas
chegaram à terra sem condições de trabalhá-la. Por se tratar de uma antiga reserva legal,
era tudo mata e cerrado, o que levou os agricultores a começarem a produzir através do
desmatamento e das queimadas.
A entidade da AXA que está presente no assentamento é a Associação Nossa
Senhora da Assunção (ANSA). Ana Lucia Silva Sousa, responsável pelos trabalhos
naquela comunidade, conta que hoje existem três escolas municipais, um núcleo da Igreja
Católica e oito igrejas evangélicas, um posto de saúde e até 9 campos de futebol, entre os
poucos espaços de lazer para os jovens. A ANSA desenvolve um trabalho com 130
famílias, visando a recuperação de áreas degradadas, manejo de pastagem, educação
ambiental, formações várias e intercâmbios, sistemas agroflorestais 178 , casadão 179 ,
trabalho com sementes, incentivo da fruticultura, assistências técnicas em plantios e
organização das mulheres. Estas ações são muito valorizadas pelos moradores que delas
participam:

Aqui na minha parcela não tinha nada. Hoje, a gente já tem um monte de fruta
e de outras árvores que dão renda com as sementes. Além disso, nos nossos
encontros a gente troca muita experiência, sementes e isso é muito bom. A vida
melhorou muito depois de casadão (ISA/AXA, 2012a, p. 22).

Apesar de ser um assentamento recente houve muita troca de pessoas. Na
atualidade, os moradores, na sua grande maioria, são de origem goiana, mas também, de
Maranhão e Tocantins. Chegaram principalmente influenciadas pela rede de parentes que
já migraram anteriormente. Ninguém tem o título da terra existindo certa troca e venda
das benfeitorias quando as famílias desistem. Veremos, no último capítulo, o que leva a
estas pessoas a permanecerem ou voltarem para a terra.

área localizada no interior de uma propriedade rural, privada ou pública, necessária ao uso sustentável dos
recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade
e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas.
177 Conversamos informalmente com a presidenta da ANSA, Vânia Aguiar, que forneceu informações
sobre o trabalho da ANSA.
178 Os sistemas agroflorestais (SAFs) são consórcios de culturas agrícolas com espécies arbóreas que
podem ser utilizados para restaurar florestas e recuperar áreas degradadas.
179 O sistema de plantio Casadão é um sistema agroflorestal desenvolvido no bioma cerrado pelas
entidades da AXA e outras, que leva em conta a recuperação e a geração de renda das famílias, ou seja, se
tenta consorciar a recuperação ambiental com, por exemplo, a criação de animais pequeno porte como
galinhas.
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As dificuldades do trabalho com assentados são relatadas pela coordenadora da
ANSA, entrevistada, e se referem à organização do povo, às queimadas crescentes, que
apesar de fazerem parte da cultura do cerrado, com o aumento das temperaturas e do
desmatamento, estão gerando uma destruição que foge ao controle da população e a
distância que o assentamento está da cidade de SFA (aproximadamente 120 km por
estrada de terra). Há também reclamações pela escassa presença de parceiros, como
universidades e órgãos governamentais. As famílias do assentamento apoiadas pelas
ANSA foram incorporadas no atual projeto de mobilização social que desenvolve a AXA.

5.3 A'UWÊUPTABI, O "POVO VERDADEIRO":
MARÃIWATSÉDÉ, TERRA E IDENTIDADE

OS

XAVANTE

DE

Em Etêñiritipa180 existe a presença viva da força da criação. Nós somos o povo verdadeiro, nós
mantemos o espírito da criação. [...] Por que os brancos não respeitam o povo tradicional? Por que estão
fazendo assim? É muito difícil tirar um povo do seu lugar. Por que os brancos querem fazer isso? Vocês
dizem que gostam da terra, vocês dizem que se preocupam com a terra. Isso não é verdade. Eu não vejo
isso. Seus descendentes são numerosos, mas viraram a face para a verdade da criação. Mal sabem quem
são. É por isso que eu estou falando, para revelar nossa tradição, a força que mantém o espírito da criação.
O povo Aúwê vem do lugar onde começa o céu, da raiz do céu, onde o sol aparece [...]. Temos a história
na memória. Só na memória. É mesmo assim com a palavra, mantemos a nossa palavra viva. Contando um
para o outro. A palavra, de uma geração para a outra geração. Eu sigo essa tradição de transmitir a cultura
através da palavra. Mesmo sozinho, mesmo cercado pelos waradzu [brancos]. (SEREBURÃ et al., 1998).

O povo Xavante tem cerca de 22.250 pessoas abrigadas em diversas Terras
Indígenas, conforme aponta o ISA (2020). Os A’uwe contemporâneos incorporaram a
designação Xavante e é por meio dela que se referem a si próprios ao lidar com os
waradzu (brancos). Os diversos subgrupos locais que compõem essa sociedade indígena
se identificam como a’uwe ou a’uwe uptabi (“gente de verdade”). A língua materna é
mantida e retransmitida para as novas gerações – agora também através de espaços novos
como o da escola - com extrema vitalidade. Em contextos de interlocução com os nãoíndios, muitos homens Xavante falam e entendem bem o português. A proximidade
geográfica em relação à Brasília e a criatividade na adoção de estratégias para conquistar
a atenção pública permitiram que seus líderes fossem à capital federal para pressionar,

180 Etêñiritipa é o nome original dado à atual aldeia de Pimentel Barbosa, no Mato Grosso. Faz divisa
com 4 municípios: Água Boa, Canarana, Nova Nazaré e Ribeirão Cascalheira.
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com eficácia, altos funcionários do governo. Destacou-se o líder Mário Juruna181 por seu
engenho e criatividade em atrair a atenção pública para as reivindicações territoriais
Xavantes e para o tratamento conferido aos povos indígenas no Brasil. Em 1982, se elegeu
deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, se converteu no primeiro e único líder
indígena brasileiro a chegar ao Congresso Nacional.
O último grupo desta etnia a ser “contatado” foi o grupo Xavante de Marãiwatsédé
em 1960. Naquele período, todos os grupos Xavante já haviam estabelecido ou admitido
relações pacíficas com representantes da sociedade nacional, mas os modos e os
momentos em que o fizeram foram distintos. Esgotados pelas doenças, pela fome e pelos
conflitos com colonos, alguns grupos dirigiram-se a postos do SPI e outros buscaram
refúgio em missões salesianas ou protestantes.
Em 1961, o colonizador Ariosto da Riva e o grupo OMETTO 182 , criaram a
Fazenda Suiá-Missú com 800.000 hectares, no território ocupado pelos indígenas
Xavante, com apoio irrestrito da SUDAM. Tal fato desencadeou um processo que levou,
em 1966, à retirada do grupo Xavante de sua terra pelo governo federal deslocando-os
em aviões da FAB até a Missão Salesiana183.

181 Mario Dzuruna Butsé ou Mario Juruna (1943-2002) nasceu em Barra de Garças e teve seu primeiro
contato com os brancos em 1958. Foi deputado federal pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), no
RJ, de 1983 a 1987. Ficou famoso por sempre portar um gravador para denunciar as promessas não
cumpridas dos políticos e por denunciar um empresário que quis comprar seu voto. Foi um grande defensor
dos direitos indígenas.
182 A Agropecuária Suiá-Missú foi registrada na Inspetoria Comercial do Estado do Mato Grosso em 21
de novembro de 1962 e transformada em Sociedade Anônima, em 16 de julho de 1965, pela família Ometto
de migrantes italianos radicados no interior de São Paulo. Para tanto, o empreendimento contava com uma
área de 646.824 hectares dos 800.000 hectares que a área da fazenda possuía. O repasse do governo ao
Grupo Ometto foi de CR$7.878.000.000,00 (sete bilhões e oitocentos e setenta e oito milhões de cruzeiros).
Um montante de dinheiro significativo que iria gerar apenas 80 empregos permanentes e um desmatamento
de 108 mil hectares, já no ano de 1966, para o estabelecimento do núcleo sede. Conforme o rebanho ia
aumentando, crescia a necessidade de formação de novos pastos o que levou ao aumento da área desmatada
e eclosão de conflitos. Ariosto da Riva, que se associou inicialmente aos Ometto, logo desistiu da sociedade
e vendeu sua parte nas terras para o Grupo Ometto devido a conflitos com posseiros e índios. Tempo depois,
o Grupo Ometto fez o mesmo, vendeu suas terras a empresa Liquifarm Brasil S/A, depois de entrar em
litígio com os índios Xavantes quando foram iniciar as obras para estabelecer o núcleo que levava o nome
da tribo. A, então, Liquifarm Agropecuária Suiá-Missú S/A pertencia ao capital estrangeiro. A Liquifarm
Brasil S/A, que detinha 99,99% das ações da Liquifarm Agropecuária Suiá-Missú S/A, tinha como principal
acionista a Liquipar S/A, que detinha 99,99% das ações da companhia. Esta última tinha como principais
acionistas a Liquigás Holding Jersey Ltda. (51%) e a Capitalsin International Ltd. (49%), localizada em
Nassau, Bahamas. Em 1984, a Agip Petroli, que atualmente tem o Vaticano como maior acionista, se tornou
acionista majoritária da Liquifarm do Brasil S/A e, em novembro de 2010, a Justiça deu como veredicto o
direito de volta as terras aos índios Xavantes para a região. O Vaticano recorreu. (TAFNER; SILVA, 2012).
183 A Missão Salesiana de São Marcos, para onde no ano de 1966 enviaram os Xavante de Marãiwatsédé,
foi fundada oficialmente no dia 24 de abril de 1958, dia de São Marcos, para dar assistência a outros
indígenas Xavantes da região que fugiam da violência dos fazendeiros e das doenças. O combate a doenças
como sarampo e tuberculose, a acomodação de novos grupos Xavante que chegaram (grupo de Batovi, em
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Foi um grande sacrifício, sabíamos a estratégia do branco. Primeiro mandou
sair daqui para um lugar que só tinha varjão, não há comida, não há caça, não
há alimentação. Nós sofremos muito ali. Depois voltamos para a sede Suiá,
mas eles já se articulavam, os grandes fazendeiros, para tirar-nos daqui. Numa
corrida de buriti, a tora caiu e rachou mostrando que nós íamos morrer a
metade. Muitos morreram de sarampo.184 (TV JUSTIÇA, 2018).

Na missão salesiana São Marcos, mais de 80 pessoas do grupo morreriam por
causa de uma epidemia de sarampo. Desde então, os Xavante de Marãiwatsédé nunca
deixaram de lutar por rever sua terra.
Pedro Casaldáliga cita ironicamente, na Carta Pastoral contra o latifúndio, uma
frase do Jornal da Tarde que expõe claramente a postura do dominador: “[...] Mas os
proprietários da Suiá, família Ometto, gostam dos índios (sic). Após a deportação, doaram
à missão um trator e a importância de Cr$500,00 mensais, durante um ano, para auxiliar
na manutenção dos mesmos” (CASALDÁLIGA, 1971, p. 22).
Depois de um longo percurso por diversas missões e terras indígenas de outros
grupos Xavante, os indígenas de Marãiwatsédé, em 1998, conseguiram a homologação
de 165.241 hectares. Em 2003-2004 ficaram acampados na BR-158 pressionando para
poder reocupar o território. Na Eco 92185, a Agip Petroli (empresa italiana, proprietária
naquele momento) prometeu devolver a terra aos Xavante. Diante desta posição da
empresa, fazendeiros e políticos locais realizaram um leilão promovendo a invasão da
terra por parte de grandes fazendeiros e pequenos posseiros186, para evitar a reintegração.
Essa invasão aumentou o já avassalador processo de desmatamento que a terra
sofria. Em apenas 20 anos, a mata nativa foi substituída por plantações de soja e
exploração da pecuária, além de provocar muita violência e morte de crianças Xavante,
pelas condições extremamente precárias durante o processo de luta pela terra. Houve

1964, Suiá-Missú, em 1966), a construção do complexo missionário, foram situações que marcaram os
primeiros dez anos da história Xavante na Missão São Marcos.
184 Depoimento do Xavante Dutra (um dos mais velhos da TI), no documentário Marãiwatsédé- resgate
da terra, na TV Justiça. Nele os indígenas contam como os brancos falavam “essa terra é minha” e “vocês
têm que sair daqui”. Diante de tanta violência, especialmente contra crianças, os Xavante vão ceder a um
acordo. O Sr. Rivavai propôs fundar uma nova aldeia perto da sede da fazenda para eles trabalharem em
troca de comida pelo serviço. O velho Dutra declara: “Com essa invasão até nos amansaram nos usando
para trabalhar”. Disponível em: https://youtu.be/Sap_F9cYbr8Z. Acesso em: 18 set. de 2018.
185 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de
Janeiro, em junho de 1992. Também conhecida como Cúpula da Terra, ela reuniu mais de 100 chefes de
Estado para debater formas de desenvolvimento sustentável, um conceito relativamente novo à época.
186 Relatório do MPF, em 2012, mostrou que 1/3 da área estava concentrado nas mãos de 22 grandes
“posseiros”. Entre eles, prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, empresários e um desembargador do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso. Disponível em: https://maraiwatsede.org.br/. Acesso em: 23 set. de 2017.
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várias denúncias contra a bancada parlamentar de MT, por estar incentivando a invasão
da terra Xavante. O Tribunal Supremo de Justiça reconheceu, em 2004, Marãiwatsédé
como terra dos Xavante, o que os levou a entrar numa parcela da TI (5% da terra), ainda
invadida. A partir desse momento, os esforços se centraram da disputa dos indígenas pela
desintrusão da TI. Em 2009, a Polícia Federal desmontou um esquema de grilagem em
MT, na gestão de Blairo Maggi187 e, entre os presos, se encontrava um ex-comandante da
Polícia Militar, que participava do grupo que foi acusado de fazer a escrituração,
matrícula e registro ilegais de áreas no interior da TI Marãiwatsédé, além de outras áreas
do estado.
Na Conferência Mundial Rio +20188, os Xavante de Marãiwatsédé se fizeram
presentes com ajuda de várias organizações, entre elas, as que fazem parte da AXA. Nessa
ocasião, o antropólogo João Pacheco, professor do Museu Nacional, denunciou ser a
situação dos Xavante um crime do Estado Nacional.

Figura 7- Protesto Xavante na Rio +20

Figura 7 - Protesto Xavante na Rio +20
Fonte: Daniel Santini, 2012.

187 Blairo Borges Maggi, de RS, já foi líder mundial em produção de soja, chamado pelo Greenpeace de
“Motoserra de Ouro”. Foi governador de MT e senador, também Ministro de Agricultura no governo
Temer. O grupo AMAGGI nasceu como empresa de sementes no Paraná, mas foi no Mato Grosso onde
deslanchou atuando nas cadeias completas de soja, milho e algodão, energia, logística etc. Possui fazenda
na região do Araguaia.
188 Ver documentário sobre a atuação dos Xavante na Conferência Mundial da ONU para o
Desenvolvimento Sustentável, Rio+20. Disponível em : https://youtu.be/xQD0rRyZexM. Acesso em: 21
de maio 2019.
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O cacique Damião Paridzané 189 declarou que frente às múltiplas tentativas
realizadas por políticos locais para que abandonassem a luta por essa terra: “[...] O povo
de Marãiwatsédé tem coragem [...]. Meu objetivo só a terra, a terra nunca acaba!”. Na
Rio +20 o Cacique fez chegar à presidenta Dilma uma carta na qual declarava:

Nesses 20 anos que se passaram, Marãiwatsédé se transformou na Terra
Indígena mais desmatada da Amazônia brasileira, envergonhando todo o nosso
país com a devastação criminosa que produtores de soja e de gado estão ainda
fazendo na nossa terra sagrada. Vinte anos também não foram suficientes para
que a Justiça brasileira tivesse a força necessária para fazer valer a decisão que
respeita a Constituição Federal e os povos indígenas, tomada por unanimidade
e determinando a retirada dos invasores, pois todos entraram em nossa terra
ilegalmente, de má fé [...]. Queremos que o governo permita uma transição
rápida da terra invadida ao povo Xavante, garantindo assistência para a nossa
integridade física, cultural e a recuperação das áreas devastadas nesses 20 anos.
Vinte anos de espera é muito tempo. Eu fui criado em Marãiwatsédé antes do
contato com o homem branco. Estou lutando há 46 anos. Eu era criança quando
o governo retirou minha comunidade nos aviões da FAB, em 1966. Desde
aquela época estamos lutando para voltar e retomar nossa terra. Estou cansado.
Mas não vou desistir. Nunca. (RIO 92; RIO +20 MARAIWATSEDE, 2012)190.

De forma bem diferente aos assentados do Pa Dom Pedro, os Xavante viveram
anos de mobilização e lutas até conseguir em janeiro de 2013, no governo de Dilma
Roussef à desintrusão dos invasores, permitindo que os Xavante ocupassem a área total
da TI191 . A partir desse momento sofreram novas tentativas de invasões, queimadas
ilegais dentro da área e, um ambiente de forte tensão na região que, com o tempo, foi
diminuindo.
A luta pela demarcação e homologação da terra Maráiwatséde tem sido central
para o grupo nas últimas décadas. Entretanto, na fala do grupo está sempre presente o
desejo de recuperar partes de seu território tradicional que ficou fora da demarcação.
Desde a antropologia, território e terra indígena são conceitos diferentes. “[...] A
noção de ‘Terra Indígena’ diz respeito ao processo político-jurídico conduzido sob a égide
do Estado, enquanto a de ‘território’ remete à construção e à vivência, culturalmente
variável, da relação entre uma sociedade específica e sua base territorial” (GALLOIS,
2004, p. 39). Eles buscam garantir a TI, mas olham para o território.

189 Grande líder de Marãiwatsédé que, sendo uma das crianças expulsas junto a seu povo em 1966, liderou
a luta pela retomada da terra nas últimas décadas, sendo considerado pelo seu povo como cacique geral.
190 Disponível em: https://maraiwatsede.wordpress.com/2012/06/21/cacique-damiao-paridzane-nario2-e-carta-a-presidenta-dilma-rousseff/. Acesso em: 17 maio de 2018.
191 Disponível em: https://maraiwatsede.org.br/ e blog xavante: https://maraiwatsede.wordpress.com/.
Acesso em: 19 ago.de 2018.
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A pesquisa realizada por Quinquiolo (2016) com diversos grupos de migrantes na
região do Araguaia, nos conta como segue viva a ideia de que os indígenas são um grupo
à parte, mas também se reconhece ser verdade que os índios do Mato Grosso foram
dizimados com a chegada dos migrantes. Esta etnia, caracterizada historicamente como
“geradora de conflitos”, ou seja, aqueles índios bárbaros, não passíveis de civilizar,
provocam medo, críticas e preconceito. Quinquiolo levanta as algumas opiniões que
circulam entre os grupos de migrantes:

1- Índios não trabalham, são preguiçosos, porque o governo fornece auxílio
financeiro aos indígenas (cesta básica e um salário mínimo para cada família);
2- O índio possui terras que não utiliza para pecuária ou agricultura;
3- Propriedades próximas a aldeias indígenas são desvalorizadas, pois os índios
furtam plantações e até mesmo o gado;
4- Os índios são extremamente protegidos pelo governo e por isso a lei do não
indígena não se aplica a eles. (QUINQUIOLO, 2016, p.104-105).

Os Xavante são originalmente caçadores, coletores (raízes e frutos são coletados
principalmente pelas mulheres). Deste modo, faz sentido a permanente mobilidade pelo
território. Também plantam suas roças tradicionais (milho, feijão, abóbora) e foram
incorporando outras culturas. Os produtos das roças são parte importante nos rituais.
Segundo Flowers (2014), o incentivo à agricultura dos Xavante começou em 1954 por
parte dos indigenistas da época192. Investiu-se na plantação de arroz, banana, mandioca,
cana de açúcar, mas não deu certo, eles insistiram na plantação dos produtos tradicionais,
na caça, pesca e coleta. A partir dos anos de 1970, com a limitação dos territórios
transformados em TIs, diminuíram as expedições e começaram a incorporar nas suas
roças outros alimentos como a mandioca, banana, arroz e etc. Flowers aponta que “[...]
não há dúvida de que atualmente os Xavante são altamente dependentes da agricultura.
Em termos de tempo investido nessa atividade ao longo do ano, eles dedicam quase duas
vezes mais tempo ao trabalho nas roças do que à coleta” (FLOWERS, 2014, p.78).
O arroz se transformou em um alimento central para Marãiwatsédé. As lavouras
de arroz são realizadas pela FUNAI, que depois o distribui entre as famílias. Existe
também uma dependência importante dos produtos industrializados o que leva a
deslocamentos diários para as cidades vizinhas. Na atualidade, o grupo não comercializa
nenhum produto de suas roças, sendo destinadas para alimentação familiar. As fontes de

192 Flowers realizou uma pesquisa comparativa dos sistemas de subsistência de povos Jê, entre os que
se encontram os Xavante. A pesquisa se centra na TI de Pimentel Barbosa. Foi realizada na década de
oitenta quando Marãiwatsédé não tinha se reconquistado.
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renda principais são benefícios sociais (aposentadorias), salários de professores,
arrendamento de gado e venda de sementes para a Rede de Sementes do Xingu (RSX).
Desde 2008, a Operação Amazônia Nativa (OPAN), tem uma equipe indigenista
trabalhando com eles. Após um diagnóstico realizado junto a organizações que fazem
parte da AXA, constatou-se a necessidade de aumentar a produção de alimentos na única
aldeia, que naquele momento tinha aproximadamente 900 indígenas. Havia, então, uma
alta degradação dos solos, com índices significativos de desnutrição infantil, além da falta
de áreas amplas de floresta para praticar o modelo indígena de roça itinerante, caça, pesca
e coleta de sementes.
Com ajuda da OPAN, os Xavante, principalmente as mulheres, passaram a fazer
parte da RSX e, cada vez mais, marcam presença em eventos políticos e de formação193
promovidos por diferentes grupos governamentais e não governamentais. Entre as atuais
estratégias dos Xavante para consolidar a ocupação e proteção da terra está a abertura de
novas aldeias. Em sete anos, oito aldeias foram espalhadas pelo território. Cabe dizer que,
com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, a situação se agravou consideravelmente,
dando esperança aos antigos invasores da terra Xavante, retirados pelo Estado, de
voltarem a ocupar a TI. Um dos deputados eleitos na última eleição, Nelson Barbudo 194
prometeu durante a campanha eleitoral devolver a terra indígena aos agropecuaristas.
O processo de aproximação e diálogo dos Xavante com outros segmentos, como
os assentados e outros povos indígenas está sendo instigado pela AXA no seu atual
trabalho de mobilização social em prol do desenvolvimento agroecológico e proteção
ambiental na região 195 . O grupo com maior iniciativa nesse tipo de contato são as
mulheres. A grande maioria delas não fala português, sendo a equipe da OPAN uma
mediadora necessária. Tem uma liderança reconhecida dentro e fora da TI, Carolina

193 Disponível em: http://amazonianativa.org.br/Povos-Indigenas.html#!prettyPhoto/36/. Acesso em: 3
set. de 2018.
194 Nelson Ned Previdente (Nelson Barbudo) se elegeu pelo PSL nas últimas eleições de 2018 como o
deputado federal mais votado do MT. De origem paulista, com ensino médio, é produtor rural e ganhou
notoriedade com o apoio incondicional a Jair Bolsonaro. Na sua campanha pela região do Araguaia
incentivou
a
invasão
da
terra
indígena
Marãiwatsédé.
Disponível
em:
https://deolhonosruralistas.com.br/2019/05/28/ruralista-sem-terras-nelson-barbudo-e-acusado-deincentivar-invasoes-de-terra-dos-xavante/. Acesso em: 3 jun. de 2019.
195 Cabe dizer que nestes últimos anos os Xavante, além de investirem nas roças tradicionais e a coleta
de sementes, têm arrendado os pastos para fazendeiros locais, uma medida que, a princípio, além de gerar
renda, mitiga os riscos de incêndios na TI. Na opinião da AXA, tem amenizado a tensão com as populações
do entorno.
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Rewaptú196 (Figura 8), primeira cacica Xavante, nascida em Marãiwatsédé, que incentiva
a participação e o papel das mulheres também nos espaços públicos e políticos fora da TI.

Figura 8 - Carolina Rewaptu, líder das coletoras e cacica da aldeia Mazabtzé
Fonte: Foto de Mariana Leal, Instituto Vladimir Herzog, 2020.

Os homens têm um forte papel de negociação política com o entorno. Eles são os
que dialogam, pressionam, pactuam com os políticos locais e fazendeiros, assumem o
protagonismo das disputas e acionam frequentemente o Ministério Público na defesa de
seus direitos.
A luta pela terra deste grupo Xavante tem sido intensa, tão intensa quanto a
proteção que exercem sobre sua cultura. Investem no reconhecimento e vigilância da TI
com numeras expedições pelo território. Na aldeia central, existe um posto de saúde, uma
escola, uma igrejinha católica197 e a casa da OPAN. Todo entardecer e amanhecer os
velhos e lideranças se reúnem no meio do pátio. Este encontro é chamado warã e nele se
transmite informações sobre o que acontece dentro e fora da aldeia, se fazem reflexões e
se tomam decisões.

196 Para saber mais sobre a história de Carolina Rewaptú recomendamos ver o artigo de Patrícia Cornils,
disponível em: https://theintercept.com/2020/02/20/xavante-carolina-rewaptu-mato-grosso-ditadura/.
Acesso em: 02 mar. de 2020.
197 Os Xavante de Marãiwatsédé incorporaram a religião católica, adaptando-a a si mesmos. Foi vestida
com cantos e rituais xavantes, traduzida à língua xavante e ressignificada. O Jesus Cristo da pequena
igrejinha na aldeia principal de Marãiwatsédé é Xavante. O deus católico não parece tê-los feito a sua
imagem e semelhança. Eles fizeram a sua imagem e semelhança o deus do branco. Seu Jesus Cristo é um
guerreiro, forte como eles. O Cristo é Xavante.
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A lembrança da reconquista de terra é muito recente e está na memória de todos.
Apesar do legado dos latifundiários e invasores, que foi entregar Marãiwatsédé como a
terra indígena mais devastada da Amazônia Legal (REPÓRTER BRASIL, 2013), o grupo
se detém na busca de melhorar suas condições de vida.
5.4 OS DIFERENTES VÍNCULOS COM A TERRA198
Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos a
humanidade e nos alienamos desse organismo de que somos parte, a Terra,
passando a pensar que ela é uma coisa e nós, outra: a Terra e a humanidade.
Eu não percebo que não exista algo que não seja natureza. Tudo é natureza. O
cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza. (KRENAK,
2020).

A forma de vincular-se à terra é diversa e dinâmica como veremos nas entrevistas
realizadas e responde à concepção de homem e natureza determinado a forma de relação
e modelos produtivos. Na região pesquisada, encontramos três tipos de vínculo: o do
assentado migrante, o do indígena e o do empresário/fazendeiro. O tipo de vínculo não
só determina o modelo produtivo a seguir, mas também a permanência na terra.

Ela existiu [a ligação do camponês com a terra] acho que até 1980, por aí. Até
1990 tinha muito isso, mas, depois, quando veio a história da ocupação da terra
e o próprio estado diz para ele que, pra ganhar aquela terra, ele tem que
derrubar aquilo tudo, o que ele tinha de conhecimento da história, das águas,
tudo! Bom, mas se o governo diz, eu vou fazer! Ele não questionou. Ele foi lá
e fez porque ele queria ganhar aquele lote. E, aí, demorou muitos anos para ele
ver: - Ah! Meu córrego secou! Ele tinha, sim, esse relacionamento com a terra,
mas ele acabou perdendo... porque os pais, os que chegaram lá, não fizeram
isso. Com essa mentalidade de que tinham que tirar tudo para produzir, se
tornar produtiva, eles acharam que isso era o certo. Aí, depois, com outras
intervenções, seminários das organizações e movimentos, eles acabaram
olhando que se perdeu essa história da ligação com a terra. E que veio as
mudanças climáticas. De uns anos pra cá que tem ocorrido mais... Eles
perderam. Posso dizer que os agricultores perderam um pouco essa relação. E,
também, aliado a isso, alguns que não lutaram pela terra, mas que chegou e
compraram um lote do outro, e não tinha subsídio, não tinha capital nem
condições para isso: - Vou investir aqui para conseguir um recurso e depois
vender a terra”. Deixou de ter aquela relação com a terra. Tem uma relação de
mercado. Tipo assim, meu avô que tinha esse perfil. Minha mãe que veio (há
44 anos) todo o entorno que chegou pra ela, essas novidades todas... No caso,
ela perdeu essa relação. (CLAUDIA, Assentada Pa Dom Pedro).

A influência dos governos através de suas narrativas e políticas públicas é
determinante frente a uma massa camponesa acrítica. Os agricultores familiares de

198 Nessa parte vou utilizar o termo Terra em maiúscula para referir-me não só à questão geográfica ou
física, mas também à natureza.
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matrizes culturais diversas foram sendo conduzidos, sem grandes oposições. Eles já
vinham de uma perda com essa terra-solo, essa terra-natureza, essa paisagem de origem
onde se reconheciam, já tinham experimentado o desenraizamento quando foram
forçados a abandonar as regiões onde nasceram seguindo os fluxos migratórios duros e
sofridos na luta por sobreviver.

Eu vivi na roça com minha família e meus pais. Meu pai, minha família inteira
tinha muito amor e apego pela terra, mas era um amor diferente do que eu
consigo ver dos indígenas. Era um amor muito ligado ao que nós conquistamos
e colocamos naquela terra. Muito embora a gente praticasse queimada para
limpar a roça, e fogo é muito presente na nossa vida, desse sertanejo
maranhense, nós nunca tivemos práticas de matar a floresta por matar. Era
sempre aquele pedaço que nos competia para subsistência da família.
Tínhamos muito amor pelos animais, muita responsabilidade com aquele
pedaço de terra que conquistamos, onde a gente ganhou a vida. E éramos
amorosos com a natureza em geral, mas, para além disso, era uma valorização
ligada à nossa subsistência. Quando a gente teve que deixar aquele pedaço de
terra e tomar um outro rumo na vida, a gente fez isso com muita facilidade. As
pessoas mais jovens da minha família, mais novos, incluindo eu, é que temos
pensamento de retomar. É saudade é desejo, mas, assim, os mais velhos
lavraram aquela terra com muita dificuldade, com muito suor, vivendo em
condições de vida muito precárias. (VANIA, Coordenadora ANSA).

Nos grupos de assentados e trabalhadores rurais associados ao modelo
agroecológico e agroflorestal, quando conseguem viver em condições dignas da terra,
encontramos que permanece ou se reacende um vínculo que os aproxima sem dificuldade
da visão indígena exposta por Ailton Krenak. Também, algumas lideranças das entidades
pesquisadas confirmam a existência de um vínculo forte associado ao descobrimento da
identidade camponesa.

Por parte dos camponeses há essa sensibilidade de que a terra, alguns chegam
a dizer, de que a terra é nossa mãe, nos dá o sustento, nos dá o que a gente
precisa para viver. Então, há uma relação respeitosa. Isso você percebe a partir
do momento em que eles vão descobrindo a própria identidade camponesa.
Aquilo que a mídia, a sociedade tenta tirar deles, como se fossem pessoas
atrasadas, como se fossem contrários ao progresso que está aí, como se fossem
contrários ao avanço desse modelo de agricultura hegemônico, que vê a terra
como mercadoria simplesmente, como objeto de lucro, de exploração para
determinado tipo de produção. Ao passo que os camponeses e camponesas tem
uma relação respeitosa com a terra. (ALEXANDRE, Coordenador CPT).

Os encontros de camponeses e indígenas na região parecem cruciais na construção
de uma perspectiva comum sobre a Terra e a defesa do modelo agroecológico. A história
rural brasileira tem alguns exemplos de como diferentes grupos subalternos, que vivem
no mesmo entorno com relações diferenciadas com a natureza, conseguem se influenciar
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e unificar suas lutas, ainda que esporadicamente. Krenak (2020) fala da floresta como
mediadora de relações entre índios e seringueiros:

Os índios, com seringueiros, foi a experiência de viver juntos na floresta. Quem
mediava a convivência era a floresta. Compartilhar existências não só centrada
na história dos humanos, mas da floresta. As narrativas que índios e
seringueiros tinham se aproximaram [...]. A floresta educou essa gente durante
um longo tempo que ficaram longe de suas matrizes culturais. Gerações deles
aprenderam outros hábitos, outras línguas... O seringueiro dentro da floresta
começou a ver o que os índios viam. Chico [Mendes] e eu falávamos que era
possível, então, estabelecer alianças. (TVE ENTREVISTA ESPECIAL, 2020).

De forma semelhante ao que acontecia nos seringais nos anos setenta e oitenta,
mas dentro de outra trajetória na história das resistências subalternas no Araguaia,
encontramos esse tipo de experiência, concretamente no diálogo que os processos
político-pedagógicos da Rede de Sementes do Xingu proporcionam.

Tem esse envolvimento, a proximidade do agricultor com o indígena. Os índios
falam muito dessa relação até na hora de discutir preço. O preço para o
agricultor é uma coisa, para o indígena é outra coisa, no sentido do que aquela
semente tem de valor para ele, de valor cultural e, isso, eles vão trocando
experiência e convívio que ajuda a fortalecer esses atores sociais.
(CLAUDINHA, Liderança RSX/AXA).

Todo o processo coletivo junto à RSX (coleta, beneficiamento, pesagem, entrega,
comercialização) gerando renda e promovendo a troca de experiências está mediado pelo
trabalho com a semente, que em si carrega a possibilidade de procriar a Terra. Tem que
ter natureza para obter sementes e tem que ter sementes para manter a natureza.
Segundo o bispo Dom Adriano, em um contexto onde “[...] o agronegócio domina
politicamente, economicamente, e até a religião, porque as igrejas pentecostais e não
pentecostais quase todas são vendidas ao agronegócio” (RELATÓRIO DE
AVALIAÇÃO A MANOS UNIDAS, 2019), os grupos de agricultores e indígenas
acompanhados pela AXA denunciam resistindo ao envenenamento das plantações e solos
com agrotóxicos, experimentando em primeira linha as consequências dos produtos
químicos despejados. Preocupam-se com a saúde deles que, sabem, depende da saúde da
Terra. Porém, dentro dos assentamentos há muitos que cedem suas terras para
arrendamentos da soja ou continuam desmatando para trabalhar com gado extensivo. “[...]
Acaba que os venenos entram, para matar pragas nas pastagens. Vieram muitos que tem
a visão dos fazendeiros, de derrubar tudo para botar gado e não preocupa de cuidar da
pastagem e só degradando, degradando” (ROSE, Assentada Pa Dom Pedro).
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Os interesses do grande capital em grande medida tiveram uma adesão fácil pela
falta de senso crítico dos camponeses. Isto levou e leva à imitação do fazendeiro, daquele
considerado grande, superior. “[...] Antigamente se pensava assim: plantar a nossa terra
é bom! Mas, chegou depois e: --vamos plantar para gerar renda agora! Gerar coisas, renda,
sem pensar no futuro é uma coisa que foi passada para a gente” (CLAUDINHA,
Liderança RSX/AXA).
A massa camponesa careceu do senso crítico, sendo que “[...] a formação
emancipadora dos sujeitos está ancorada na construção da identidade pessoal e coletiva,
na centralidade do conflito de ideias e nos valores de uma nova sociedade” (BICALHO,
2018, p. 82). Os programas e políticas educativas das últimas décadas foram na direção
contrária. Os governos têm uma alta responsabilidade na ausência de alternativas e na
desconstrução da educação no campo. Só ver os altíssimos índices de escolas fechadas.
Esta realidade responde à visão e interesses do “desenvolvimento” capitalista e a sua
naturalização. “Os gravíssimos problemas de infraestrutura nas escolas do campo, falta
de formação específica dos educadores, estradas intransitáveis e ausência de transporte
para realização das atividades político-pedagógicas, não podem ser encarados como
‘naturais’” (Ibidem, p. 87). Encontramos esse reflexo também na educação universitária
do estado de Mato Grosso, que dissemina a visão do projeto liberal, segundo a experiência
de uma de nossas entrevistadas.

Na universidade, apesar de ser um espaço político e de enfrentamento, a
engenharia florestal tava muito pautada no agronegócio. O que eu aprendi foi
plantar teca, pinus e eucalipto [monoculturas]. As aulas práticas era tudo agro
show, laboratório de celulose e era muito disputado. Mas, ao mesmo tempo,
tinha o pessoal do MST. Mas, não fui em nenhum assentamento nessa época
e, quando cheguei na escola agro técnica, a grade era essa. E com minha
experiência aqui, que eu conheci os assentamentos que fazia de uma forma
diferente, então, aquilo que eu aprendi não funcionava aqui. Eu já tinha
comigo: não vou plantar teca aqui. Na verdade, eu já vinha com isso. Não
conhecia as arvores da minha região e vi que a universidade não ensinava a
identificação do próprio bioma. Aí, você vai buscando na memória [da
infância] e se é da sua essência isso vai aflorando. Quando cheguei na CPT é
que começou a minha formação [2006, 2007]. Já tinha um trabalho com
agroecologia, com uma escola de formação de educação popular, que era um
jeito diferente de plantar, porque eu tive aula de agrofloresta [na universidade].
Mas, era aquele quadradinho, consorciado, milimetricamente, assim. Mas, na
prática, os agricultores faziam diferente, que era a história do Casadão. Tudo
junto. Já comecei a pensar diferente. Foi nesse período que comecei a ver esse
outro lado. La na universidade te ensina calcular coisa de agrotóxico. Então,
você aprendeu uma coisa sendo que, na prática, os agricultores fazem outra
coisa. (CLAUDINHA, Liderança RSX/AXA).

É claro como esta visão anula o conhecimento tradicional, em vez de dialogar com
ele. Por que o agricultor que vinha de outra tradição de agricultura e tinha amplo
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conhecimento do manuseio das plantas, abandona? “[...] Ele defende o modelo porque
todo mundo tá defendendo e acha que isso é bom” (CLAUDINHA, Liderança
RSX/AXA). Entretanto, os grupos que ainda resistem, com o apoio de organizações da
sociedade civil, começam a ter outros referenciais de pessoas que “admiram” e nas quais
passam a acreditar, participando de alguns processos de reflexão sobre as próprias
experiências de suas escolhas. “[...] A agroecologia com os agricultores foi tirada deles.
Faz parte deles. Na verdade, foi proposto um modelo e eles não souberam como dizer
não. Começaram a experimentar, mas com o tempo foram dizendo que não.”
(CLAUDINHA, Liderança RSX/AXA).
O bispo da região afirma que a luta “[...] não é mais a conquista da terra, mas
poder viver nela o maior desafio que temos para os assentados” (RELATÓRIO DE
AVALIAÇÃO A MANOS UNIDAS, 2019). Desde essa perspectiva, as entidades da
AXA escolhem a agroecologia em contraposição ao agronegócio.

A ANSA se contrapõe ao modelo de monocultivo e à hora de apresentar a
proposta de modelo com o meio ambiente e da permanência da terra para as
famílias. A gente tem uma herança da CPT em isso que é dos Casadões, dos
quintais florestais, que é integrar a subsistência da família, a vida, cultivar o
quintal e a roça. É de modo a conviver com a natureza riquíssima na região do
Araguaia. Então, a gente escolhe um modelo que é agroecológico, que tem
fortemente uma ligação com a soberania alimentar, ter produção, cultivar a
terra para ter a mesa farta e o que sobra por ventura seria vendido para a
comunidade do entorno. (VANIA, Coordenadora ANSA).

A ANSA e a CPT são marcadas, como dirá uma entrevistada, por uma herança
muito forte que vem da base comunitária, da organização e valorização do povo, “da firme
presença de Pedro Casaldáliga, assim: - Estou aqui nessa terra, vou estar sempre e me
faço um de vocês e fico aqui. Esse é um legado que nos inspira e ao mesmo tempo nos
desafia fortemente” (VANIA Coordenadora ANSA). Apostam no fortalecimento da
identificação de classe com o modelo agroecológico.

Em relação aos assentados, uma das coisas que procuramos trabalhar com eles
é a identidade camponesa. Essa é uma coisa importante, porque a partir do
momento que a pessoa consegue reconhecer sua identidade, ela se consegue
firmar enquanto tal, tanto no aspecto cultural de ser camponês e consegue se
contrapor também a essa chamada hegemonia do agronegócio.
(ALEXANDRE, Coordenador CPT).

Por outro lado, existe também o pensamento “conciliador” de serem os dois
modelos necessários, e que é necessária à combinação da existência dos “grandes” e os
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“pequenos” no mosaico socioeconômico da região como declara um fazendeiro e político
local.

Em primeiro lugar é assim, eu acho que o pequeno tá aqui, o grande tá lá. Não
adianta misturar. Tem que existir os dois [...]. Eu acho que a soja e o milho é
um mal necessário. Por que, o que gera emprego? A soja emprega, o milho.
Como é que você vai dar uma força para o pequeno se ele tem que comprar um
saco de milho lá em Goiânia? Nós compramos o saco de milho 5 ou 6 anos
atrás a 50 reais. Hoje nós compra ele a 22 [...]. Tem que conciliar os dois
[modelos] porque é assim, para você comer uma carne, eu tenho que desmatar
um pedaço de terra para criar o boi, que tem gente que acha que boi dá é no
espaço. (FILEMON, Fazendeiro e ex-prefeito).

O argumento está associado à produtividade da qual falávamos em momentos
anteriores, assim como está associado à lógica competitiva capitalista para equalizar os
preços na economia.
No contexto atual de “hegemonia” do agronegócio, a autonomia dos grupos
subalternos não parece possível, a não ser, “fora” do mercado, ou se preferir, nas margens
do mercado, na economia de subsistência que não exige dele grandes investimentos e
dependências garantindo certa “liberdade”, ou se preferir, certa autonomia.
Enquanto o vínculo dos camponeses com a Terra se dá a partir da dimensão do
trabalho, ou seja, produzir para viver, no universo Xavante, a Terra também está cheia
de memórias e espíritos. Não há separação, como vimos, entre humanidade, cultura e
natureza, pois esta também é humana e também tem cultura. Os Xavante “não vivem”
em uma trincheira territorial, percorrem o próprio universo, mais amplo relacionando-se
com seres que nós não percebemos. Tem uma visão de território continuo que não se
restringe à Terra Indígena (TI).

Território não é apenas anterior à terra e terra não é tão somente uma parte de
um território. São duas noções absolutamente distintas. [...] A noção de “Terra
Indígena” diz respeito ao processo político-jurídico conduzido sob a égide do
Estado, enquanto a de “território” remete à construção e à vivência,
culturalmente variável, da relação entre uma sociedade específica e sua base
territorial. (GALLOIS, 2004, p.39).

Isto em grande medida explica o porquê, depois de mais de cinco décadas, o
objetivo e as forças do grupo se direcionaram permanentemente para reconquistar parte
de seu território. É necessária muita convicção para persistir nessa luta. Mas essa
convicção não se constrói apenas desde o campo racional. O mundo dos sonhos para os
Xavante é parte importante da realidade pela qual se comunicam com ancestrais e
vigilantes ou mensageiros que lhes orientam para a tomada de decisões. Sonhar é um

150
processo que exige disciplina e uma formação rigorosa. Os espíritos aparecem nos sonhos
de quem sabe sonhar e estão no território.

5.5 ENTIDADES DA ARTICULAÇÃO XINGU ARAGUAIA (AXA), HISTÓRICO,
OBJETIVOS E PROCESSOS EDUCATIVOS
A AXA surge em 2007 do encontro de dois processos sociais que aconteciam
na região: a Campanha Y’Ikatu Xingu, trabalho compartilhado por diversas
instituições para a recuperação das nascentes e matas ciliares da Bacia do Rio
Xingu, que iniciava suas ações em Canarana (MT) em 2006, e, a atuação
militante, desde a década de 1970, das organizações sociais nascidas ou
inspiradas na Prelazia de São Félix do Araguaia (MT), principalmente a
Comissão Pastoral da Terra (CPT), a Associação Nossa Senhora da Assunção
(Ansa) e a Associação Terra Viva (ATV). (AXA,2017).

A AXA está composta por cinco entidades (Quadro 3), que desenvolvem
atividades no Araguaia e sentem a necessidade de articular-se para fortalecer suas ações
e capacidade de resistência frente ao avanço do agronegócio sobre as famílias assentadas
e povos indígenas, além de combater a crescente degradação ambiental. As cinco
entidades são juridicamente organizações não governamentais de caráter privado
excetuando a Comissão Pastoral da Terra (CPT) que faz parte da Igreja Católica.
Das três organizações nascidas ou inspiradas na Prelazia de São Félix do
Araguaia, duas permanecem ativas e participando da AXA (ANSA e CPT), enquanto uma
delas, a Associação Terra Viva (ATV), perdeu fôlego. No seu lugar, em 2012, entrou para
formar parte da AXA a Operação Amazônia Nativa (OPAN)199.

Quadro 3 - Origem e objetivos das entidades da AXA

ENTIDADE

OBJETIVO

Associação Nossa Senhora da Assunção Buscar, através de ações sociais e de
(ANSA): Fundada em 1974, com sede em desenvolvimento sustentável, resgatar a
SFA, pela Tia Irene e o bispo Dom Pedro dignidade, os direitos e a construção de
Casaldáliga como um braço leigo da cidadania

plena

das

comunidades

Prelazia de São Félix do Araguaia para o indígenas, de agricultores e ribeirinhos
apoio ao trabalho social e comunitário.

199 Ver em: https://www.amazonianativa.org.br/. Acesso em: 28 ago. de 2017.
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Rede de Sementes do Xingu: Esta rede foi Organizar

grupos

de

coletores

e

incentivada, em 2007, pelo Instituto organizações de diferentes identidades,
Socioambiental.

origens e histórias. A Rede de Sementes do
Xingu atingiu resultados expressivos se
tornando uma referência no setor de
sementes florestais no Brasil.

Operação Amazônia Nativa (OPAN): Com Fortalecimento do protagonismo indígena
sede em Cuiabá, é a primeira organização no cenário regional, valorizando sua cultura
indigenista fundada no Brasil, em 1969. A e seus modos de organização social, através
OPAN atua na região do Araguaia-Xingu da qualificação das práticas de gestão de
desde 2008, apoiando o povo Xavante de seus territórios e dos recursos naturais, com
Marãiwatsédé.
Instituto

Socioambiental

autonomia e de forma sustentável.
(ISA):

Foi Defender bens e direitos sociais, coletivos e difusos,

fundado em 1994, para propor soluções relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural,
sustentáveis e integradas a questões sociais

aos direitos humanos e dos povos e valorizar a
diversidade socioambiental. A partir de 2006, com a

e ambientais, envolvendo diferentes setores Campanha Y Ikatu Xingu, começou a trabalhar em
da sociedade.
assentamentos rurais e em pequenas, médias e
grandes

propriedades,

promovendo

o

reflorestamento de matas ciliares, a diversificação
da produção e a geração de renda a partir da cultura
agroflorestal.

Comissão Pastoral da Terra (CPT): Criada Quer ser uma presença solidária, profética,
em 1975 pela Conferência Nacional dos ecumênica, fraterna e afetiva, que presta
Bispos do Brasil (CNBB). A partir de 1997, um serviço educativo e transformador junto
a CPT se organiza para apoiar as primeiras aos povos da terra e das águas para
agroflorestas da região.

estimular e reforçar seu protagonismo.

Fonte: A autora

Os objetivos das entidades se apoiam na defesa de direitos destas populações, e
fortalecimento das culturas e em modelos produtivos com preservação e recuperação
ambiental. Todas têm sedes ou escritórios na região do Araguaia, nas cidades de
Canarana; Porto Alegre do Norte; Nova Xavantina e São Felix do Araguaia. Talvez, uma
das maiores potencialidades e, ao mesmo tempo, fragilidades desta articulação são as
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diferenças existentes entre elas, em relação ao tamanho (número de trabalhadores),
origem dos trabalhadores (da região ou de fora), abrangência dos trabalhos (níveis local,
regional, nacional e internacional) e capacidade institucional (estrutura organizacional,
acesso a recursos, nível de formação, estrutura administrativa, de comunicação e
jurídica), conforme Figura 9.

Figura 9 - Ano de Fundação e Número de Sedes/Escritórios e Público Alvo na Região
Fonte: A autora

Cada uma delas tem um público alvo diferenciado, a não ser a Rede de Sementes
do Xingu (RSX) que consegue agregar todos os atores.
Certamente uma análise aprofundada do papel das ONGs e sua relação com o
Estado se faria necessária. Não conseguimos aqui, mas é importante salientar alguns
elementos que fazem parte desse pano de fundo. Desde a década de 1990, segundo Gohn
(2001) o cenário das forças sociais mudou. Na sociedade civil “surge” o chamado 3º Setor
(onde se situam as ONGs) que ocupa um lugar entre o mercado e o Estado “[...] exercendo
o papel de mediação entre coletivo de indivíduos organizados e as instituições do sistema
governamental” (GOHN, 2011, p.301). O poder público repassa recursos a estas
organizações que se encarregam da execução de ações sociais antes alocadas no Estado
(geração de renda, assistência social, educação etc.). As ONGs vão ganhar maior
confiabilidade em relação à gestão dos recursos públicos, mas as que almejam e apregoam
sua independência diante do Estado, terminam dependendo financeiramente dele, com
todos os desdobramentos políticos que isto possa causar.
Esse modelo social segundo a autora Gohn (2011) tem sua origem em NorteAmérica.
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Que modelo é este? É o modelo de movimento-organização, com ênfase na
auto-estruturação a partir de certos pontos; política interna de captação de
recursos; constituição de uma base de adeptos e militantes; articulação com a
sociedade civil e política por meio de política de parcerias; envolvimento em
projetos sociais operacionais; e política de formação e qualificação de quadros
(GOHN, 2011, p 240).

Ainda, segundo a autora, se antes da década de 1990 os movimentos sociais
estavam ligados e “dependiam” de infraestruturas, espaços, etc. de sindicatos e partidos
políticos, depois os apoios e alianças viram através das ONGs ao modo de projetos. “[...]
Os movimentos sociais populares perdem sua força mobilizadora, pois as políticas
integradoras exigem a interlocução com organizações institucionalizadas” (ibidem, p.
297). Não que as ONGs não tenham poder de mobilização, têm, sendo importante
mensurar seu poder de articulação para ter capacidade de disputar na esfera da “grande
política”, ou seja, no campo da disputa por hegemonia. É neste contexto onde se situam
a maior parte das organizações da AXA (excetuando a Comissão Pastoral da Terra).
Vejamos um pouco de cada entidade.

5.5.1 Instituto Sócio Ambiental (ISA)200
Foi fundado em 1994 para propor soluções de forma integrada a questões sociais
e ambientais com foco central na defesa de bens e direitos sociais coletivos e difusos,
relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos.
Definem-se como aliados dos povos indígenas e das populações tradicionais, como
quilombolas e extrativistas atuando com pesquisa de campo e advocacy (ações na Justiça,
articulação política, jornalismo e produção e disseminação de informação qualificada) em
nível global, nacional e local. A equipe em Brasília atua junto aos poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário com informações qualificadas para contribuir com o debate
público e tomadas de decisão sobre as políticas económicas, ambientais e sociais.
É a organização de maior tamanho e complexidade da AXA. Tem sede em São
Paulo (SP) e subsedes em Brasília (DF), Manaus (AM), Boa Vista (RR), São Gabriel da
Cachoeira (AM), Canarana (MT), Eldorado (SP) e Altamira (PA).
Suas linhas de ação são a defesa dos direitos socioambientais, o monitoramento e
proposição de alternativas às políticas públicas, a pesquisa, difusão, documentação de

200 Informações tiradas do site oficial do ISA, disponível em: https://www.socioambiental.org/pt-br/oisa. Acesso em: 05 set. de 2018.
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informações socioambientais, o desenvolvimento de modelos participativos de
sustentabilidade socioambiental e o fortalecimento institucional dos parceiros locais.
Dos seis programas que o ISA executa201, um deles se desenvolve na região na
Bacia do Rio Xingu, com projetos voltados para a proteção e sustentabilidade dos 26
povos indígenas e das populações ribeirinhas que habitam a região, viabilizando a
agricultura familiar, buscando adequar ambientalmente a produção agropecuária e a
proteção dos recursos hídricos. Concretamente na AXA participa um representante da
equipe local de Canarana.
Nas décadas de 1990 e 2000, a Amazônia brasileira registrou índices de
desmatamento elevadíssimos. Segundo o monitoramento realizado pelo ISA 202 , entre
1995 e 2005 foram desmatados 225 mil km2, lançando à atmosfera quase 20 bilhões de
toneladas de CO2 colocando o Brasil nos primeiros lugares em emissões de gases de efeito
estufa. O Mato Grosso foi o estado que mais desmatou e a região nordeste do estado, uma
das mais afetadas. Deram-se várias condições para isso acontecer, entre elas a abertura de
rodovias federais, como a BR 158 e 163, que atravessam a região Araguaia, junto à
expansão da soja que foi empurrando a pecuária extensiva em direção à floresta
amazônica203. Como os povos indígenas do Xingu se manifestavam sobre a crescente
perda de qualidade da água, o ISA embarcou, em 2004, na promoção da Campanha
Y’IkatuXingu204.

A proposta não era de simples denúncia ou discussão sobre o desmatamento
na região, mas de juntar as forças dos seus atores sociais e institucionais para
promover a recuperação de matas ciliares nas propriedades rurais, nos lotes
dos assentamentos e em terras públicas, visando reverter a tendência de perda
de qualidade e de disponibilidade de água. Além de reunir os sujeitos de direito
sobre essas áreas, a articulação da campanha buscou apoio das escolas
municipais, da Escola Família Agrícola de Querência e da Universidade
Estadual do Mato Grosso (Unemat), em Nova Xavantina, e Sinop. Foram
mobilizadas instituições com relevante presença na região como a Eubiose, os
Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) e a Associação dos Fazendeiros do

201 Os seis programas: Xingu, Vale do Ribeira, Rio Negro, Povos Indígenas do Brasil, Política e Direito
Socioambiental, Monitoramento de áreas protegidas. Disponível em: https://www.socioambiental.org/ptbr/o-isa/programas. Acesso em: 12 fev. de 2017.
202 Disponível em: https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-xingu-blog-do-ppds/o-encontrode-canarana. Acesso em: 10 dez. de 2017.
203 O Araguaia é uma região de transição entre 2 biomas, o Cerrado, onde se concentra a grande produção
de monoculturas e pecuária, e a Floresta Amazônica.
204 A bacia do rio Xingu se localiza nos Estados do Mato Grosso e do Pará, na região Hidrográfica do
Amazonas, abrangendo total ou parcialmente 21 municípios. Na Bacia se encontra o Território Indígena do
Xingu (TIX), que engloba o Parque Indígena do Xingu onde trabalham duas entidades da AXA (ISA, RSX).
Dezesseis povos habitam a região. O Nome da Campanha submetido a votação é dos índios Kamaiurá: “Y
Ikatu Xingu” – significa "Água Boa no Xingu".
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Araguaia-Xingu (Asfax). Prefeituras e organizações de mais de 20 municípios
foram visitadas, independentemente da filiação partidária ou da orientação
ideológica. A disposição em proteger e recuperar as matas ciliares foi a única
condição para se aderir à campanha. (ISA, 2017)205.

O ponto de partida foi um grande encontro na cidade de Canarana (Araguaia-MT).
Pela primeira vez pecuaristas, indígenas, membros da academia, do governo, de
organizações não governamentais, sindicatos, escolas, Centros de Tradição Gaúcha, entre
outros, foram convidados para fazer um pacto em prol das nascentes e das matas de beira
de rio da Bacia do Xingu. É importante sinalizar que a água é um ativo fundamental para
a produtividade agrícola que também sofre os impactos do desmatamento. Apesar disto,
os representantes do agronegócio não se envolveram na campanha.
Durante 3 dias, cerca de 340 pessoas se reuniram para discutir o impacto do
desmatamento sobre as águas. O primeiro resultado foi a Carta de Canarana, que somou
quatro expectativas dos grupos ali presentes: o respeito às terras indígenas e aos seus
limites; geração de renda para os assentados da reforma agrária; redução dos custos de
restauração florestal nas propriedades rurais; e provimento de serviços de saneamento
básico nos municípios da região. A campanha tinha desenvolvido diversas iniciativas em
três eixos temáticos: restauração florestal, educação agroflorestal e planejamento, gestão
e

ordenamento

florestal. Entretanto,

no

estudo

nos

interessa

destacar

dois

desdobramentos: a criação da Rede de Sementes do Xingu (RSX) e da Articulação Xingu
Araguaia (AXA), frutos desse processo.

5.5.2 Rede de Sementes do Xingu (RSX)206
A RSX surgiu em 2007, a partir do crescimento da demanda por sementes para
plantios de restauração na região, realizados, principalmente, via semeadura direta dentro
da Campanha Y Ikatu Xingu. Como vimos a região sofreu ao longo de década um processo
de desmatamento importante e, na atualidade, está ameaçada pelo avanço do agronegócio
e os impactos da mudança climática. A rede surge para dar resposta a essa situação com
uma técnica de restauração chamada muvuca, uma mistura de variedades de sementes
nativas florestais e adubação verde, que segundo a rede chega a triplicar o número de
árvores por hectare - “[...] propicia a germinação simultânea de plantas com

205 https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-xingu-blog-do-ppds/o-encontro-de-canarana
206 Ver http://sementesdoxingu.org.br/site/.
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comportamentos diferentes, criando uma diversidade de ambientes que atrai animais, que,
por sua vez, trazem outras espécies vegetais” (ISA, 2017)207
A rede trabalha não somente com a coleta de sementes, mas com toda a cadeia:
coleta, beneficiamento, armazenamento, transporte, comercialização (Figura 10).
“Conecta” o camponês ao indígena e ambos aos grandes produtores que demandam as
sementes para recuperação de áreas degradadas nas suas fazendas.

Figura 10 - Banner sobre o Processo da Rede de Sementes do Xingu
Fonte: RSX, 2018.

Na primeira etapa, a coleta executada pelos grupos abordados nesta pesquisa
destaca o processo organizativo que liga grupos muito diferentes entre si, mas que se
identificam na preservação do meio ambiente e sua recuperação. Fica muito evidente que
as coletoras e coletores não são mão de obra mecânica, mas protagonistas decisórios de
todo o processo. A rede tem um conselho decisório com representantes de todos os
coletivos. Organizam-se em grupos, que formam os núcleos coletores com diferentes

207 Ver https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/rede-de-sementes-do-xingucompleta-dez-anos-de-historia.
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organizações sociais, perfis e motivações, em mais de dez municípios da região, no
Parque Indígena do Xingu e em duas TIs Xavante.
A Rede trabalha na atualidade com 560 coletores: povos indígenas - entre os quais
se encontram as mulheres Xavante de Marãiwatsédé -, e trabalhadores rurais ou
moradores urbanos, divididos em 27 grupos de coleta. A construção desta rede conta com
o apoio de todas as entidades da AXA que acompanham os grupos.
A RSX promove os conhecimentos locais sobre o uso e recuperação de florestas
e cerrados, e realiza troca de experiências com outras redes do Brasil. Realiza formações
através de visitas às comunidades, oficinas, reuniões, intercâmbios regionais e etc. onde
se trabalha a identificação, características e qualidade das sementes; tipos de coleta,
manejo e armazenamento; impactos da mudança climática; valorização de modelos
agroecológicos de produção; comercialização e mercado; gestão etc. Aposta no diálogo
intercultural, e de saberes científicos e tradicionais. Ou seja, é um processo de
organização e formação popular que faz confluir as diversidades (de sementes, árvores e
atores sociais), em um projeto comum em prol da preservação e recuperação da natureza.

As sementes e suas relações socioculturais, funções e características ecológicas
unem agricultores familiares, produtores rurais, comunidades indígenas,
pesquisadores, organizações governamentais e não governamentais,
prefeituras, movimentos sociais, escolas e entidades da sociedade civil. (RSX,
2020).

Chama a atenção que os processos organizativos dos grupos decorrem das
afinidades que já existem, sendo que cada grupo constrói sua forma de organização. A
RSX tem o papel apenas de auxiliar os grupos. Cada grupo escolhe um responsável,
chamado elo, cujas funções são promover processos de avaliação e planejamento,
registrar e divulgar experiências na rede, gerir e controlar a qualidade das sementes. Cada
grupo está ligado a uma casa de sementes, onde se entregam, pesam e armazenam as
sementes. A rede também tem um Fundo Rotativo de Microcrédito através do qual apoia
as coletoras e coletores para aquisição de materiais. (PARET, 2014)208
Sendo uma atividade que gera renda pareceria que a motivação principal fosse
essa, mas apenas é a primeira motivação. O processo de reflexão, formação e articulação
que se promove desencadeia uma visão sobre o trabalho que é política, afinada com um
modelo de produção e vida rural oposto ao agronegócio fortalecendo uma identidade

208 Ver http://sementesdoxingu.org.br/site/wp-content/uploads/2014/08/cartilha-web.pdf
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comum, ou seja: os coletores e coletoras da rede trabalham para “cuidar e plantar
natureza”.
A RSX, nesse ano de 2020, teve um de seus projetos ganhador do prêmio
internacional organizado por Ashden Awards do Reino Unido para soluções climáticas,
escolhido entre 200 propostas de todos os continentes. “[...] É uma alternativa de renda
que vem da floresta, valorizando a diversidade ambiental e cultural. No contexto de
emergência climática a Rede de Sementes é o nosso maior exemplo de um futuro
possível” (ISA, 2020)209
Das entidades dentro da AXA, a RSX é a que abrange mais coletivos e a que tem
o maior poder de conexão entre todos os atores sociais da região.
5.5.3 A Associação de Educação e Assistência Social Nossa Senhora da Assunção
(ANSA)210
Criada por pessoas vinculadas à Prelazia de São Felix do Araguaia, em 1974, a
Irma Irene Franceschini (Tia Irene)

211

é considerada a fundadora. No contexto

extremamente violento daquela época, descrito em capítulos anteriores, a igreja que tinha
optado por lutar contra o latifúndio e a exclusão social, promoveu “[...] um braço social,
local e concreto” para trabalhar com pequenos agricultores, ribeirinhos e povos indígenas
da região. Num relatório de 2015, se encontra a afirmação de que deve continuar sendo o
latifúndio, “travestido de agronegócio, o nosso inimigo número um” (ANSA, 2016)212.
O objetivo maior da ANSA é promover alternativas de vida solidária, que
diminuam as desigualdades sociais fortalecendo o que eles chamam de cultura da paz e
da justiça social.
As ações e frentes de trabalho da ANSA que priorizaram, nas primeiras décadas,
a saúde básica, alimentação e alfabetização vão se reestruturar e profissionalizar a partir
de 2004. Na atualidade, a entidade declara trabalhar diretamente com 500 famílias de

209 Disponível em: https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/rede-de-sementesdo-xingu-vence-o-ashden-awards-premio-internacional-para-solucoes-climaticas. Acesso em: 2 jul. de
2020.
210 Disponível em: http://www.ansaraguaia.org.br/. Acesso em: 14 de jun. de 2019.
211 Irene Maria Paula Franceschini, nascida em São Paulo, em 1919, foi filha de um músico ítalobrasileiro que chegou ocupar a 28ª cadeira da Academia Brasileira de Música. Neta do Conde José Vicente
de Azevedo. Tão frágil e delicada, quanto obstinada e perseverante. Pianista, professora de música e
religiosa da Congregação das Irmãs de São José de Chambéry. Depois de passar a metade da vida dedicada
a ensinar música na escola da Congregação em São Paulo, Irene sentiu o impulso de ser “missionária” e,
ao ficar sabendo que pediam voluntários para ir à recém-criada Prelazia de São Félix do Araguaia, decidiu
se apresentar. Chegou ao Araguaia em 1971 e passou mais de 30 anos ao lado do bispo Casaldáliga.
212 Relatório impresso emprestado pela coordenação da ANSA
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assentados. Na linha do tempo podemos ver a ligação estreita com a igreja de Pedro
Casaldáliga e as linhas de ação (Figura 11).

Figura 11- Linha do Tempo da ANSA
Fonte: ANSA, 2020.

Suas ações, na atualidade, se dividem em várias frentes. No campo da economia
solidária, desenvolvem, desde o ano 2000, um projeto de Crédito Popular Solidário que
empresta pequenas quantidades de dinheiro para iniciativas de geração de renda de
particulares. Por exemplo, produção de artesanatos, produção de hortaliças, revenda de
roupas e perfumes, sendo que existe um compromisso das comunidades onde estas
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pessoas estão inseridas para garantir a devolução do empréstimo. Até 2015, tinham sido
emprestados mais de 5 milhões de reais a mais de 400 pessoas/ano.
Outra iniciativa inovadora na região dentro do campo econômico é Araguaia
Polpa de Frutas, uma pequena fábrica que, desde 2005, produz polpas naturais
congeladas de 20 frutas nativas cultivadas na região. Buscam abrir caminho para os
produtos da sociobiodiversidade gerando renda e fortalecendo as culturas locais, para
conseguir tornar a fruticultura agroecológica e o extrativismo possibilidades reais de
trabalhar a terra, para os agricultores familiares da região. Os produtores são os próprios
assentados, aproximadamente 100 famílias. Os resíduos dos frutos são aproveitados para
compostagem no viveiro que a ANSA também administra e as sementes vendidas para a
RSX. A comercialização depende de programas do governo213.
No campo socioambiental as preocupações e intervenções da ANSA estão no
combate ao fogo e à recuperação de áreas desmatadas. Parcerias com entidades
especializadas, principalmente da sociedade civil, são realizadas para formações e
mutirões.
Em três hectares próximos da cidade de São Felix, a ANSA construiu um Viveiro,
que produz anualmente seis mil mudas de vinte espécies do Cerrado e da Amazônia, além
de plantas frutíferas. Também serve como espaço de experimentação científica e, por
isso, muito utilizado para educação ambiental de adultos e crianças do município.
O projeto Saúde na Horta é outra frente de trabalho local que busca valorizar este
conhecimento tradicional, oferecendo complemento alimentar e remédios naturais à
população. A troca de conhecimentos se dá através de intercâmbios, oficinas e visitas
guiadas à horta.
Outra iniciativa da ANSA, abraçada como ação estratégica da AXA, é a Mostra
Socioambiental, um evento de três dias que cada ano traz para a cidade de São Felix do
Araguaia os produtores que vendem, expõem e trocam seus produtos, dando visibilidade
ao trabalho socioambiental de assentados e indígenas. As mostras também são espaços de
formação política. Trabalham-se temáticas para denunciar e mobilizar à população local
em torno das pautas socioambientais. Em 2017, a mostra foi apoiada pela AXA tendo a
temática da valorização do modelo produtivo agroecológico frente ao agronegócio,
lançando o slogan “Nós Somos Terra” junto com uma imagem de união dos diferentes
(Figura 12).
213 Um exemplo é o Programa de Aquisição de Alimento (PAA), que foi constituído pelo Governo
Federal, em 2003, como uma das ações estruturantes do Programa Fome Zero. Através do PAA o governo
compra e distribui alimentos produzidos pela agricultura familiar para escolas e creches.
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No ano de 2018, a temática foi a defesa das águas do rio Araguaia, que tem sido
ameaçado pela contaminação com agrotóxicos e desvios ilegais do curso das águas para
beneficiar fazendas. Esta Campanha foi puxada pela Comissão Pastoral da Terra com
apoio da AXA.

Figura 12 - V Mostra Socioambiental da ANSA, 2017
Fonte: Site AXA, 2019.

A Igreja Católica continua sendo um dos principais parceiros através,
principalmente, da Congregação Agostiniana. Uma caraterística a diferencia de outras
organizações da AXA: seus trabalhadores e trabalhadoras são todos moradores da cidade
de SFA com raízes na agricultura familiar.

Nós percebemos que, como somos um grupo que se articula muito, é fácil a
gente se conhecer e falar de cada um de nós. A maioria somos filhos de SFA.
Nossos pais têm relação com fazenda, a maioria eram peões e as mães ficavam
em casa. Nossa formação foi em SFA. Para outras oportunidades tem que sair
para fora. Aqui também temos condições de estudar. Somo trabalhadores da
ANSA e essa base que a gente encontrou é humilde. Porque somos de famílias
tradicionais humildes. As conquistas foram através do trabalho e vivemos em
comunidade. (REBOLLAR, 2018) 214.

Desta forma vemos que ANSA é uma entidade totalmente inserida na sociedade
local, portanto, as pessoas que participam da organização possuem uma rede de parentes
e amigos na região, com visões sobre agronegócio, terra, indígenas, meio ambiente e etc.
muito diversas, inclusive, que diferem das que defende a organização.

214 Esse depoimento foi registrado por mim, no curso “Educação Popular: do senso comum à
conscientização”, que aconteceu nos dias 30, 31 de julho e 1 de agosto de 2018, no Centro Comunitário Tia
Irene em SFA, em parceria com o NUFIPE-UFF.
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5.5.4 A Comissão Pastoral da Terra (CPT)215
A CPT é uma pastoral social da igreja de caráter ecumênico e trabalha a
questão da pastoralidade da terra. Entende-se a terra como organismo vivo, e
toda uma relação com a terra a partir da perspectiva da criação, então, a partir
do respeito, do cuidado, da preservação, com a própria vida não só dos seres
humanos, mas também com a vida da terra e todos os organismos vivos que se
façam presentes em determinado território. (ALEXANDRE, Coordenador
CPT).

A CPT nasceu em junho de 1975, durante o Encontro de Bispos e Prelados da
Amazônia, convocado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),
realizado em Goiânia (GO). Foi fundada em plena ditadura militar, como resposta à grave
situação vivida pelos trabalhadores rurais, posseiros e peões, sobretudo na Amazônia,
explorados em seu trabalho, submetidos a condições análogas ao trabalho escravo e
expulsos das terras que ocupavam. Hoje tem caráter ecumênico, pois incorporaram
agentes de outras igrejas cristãs, destacadamente, da Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil – IECLB.

A CPT foi criada para ser um serviço à causa dos trabalhadores e trabalhadoras
do campo e de ser um suporte para a sua organização. O homem e a mulher do
campo são os que definem os rumos a seguir, seus objetivos e metas. Eles e
elas são os protagonistas de sua própria história. A CPT os acompanha, não
cegamente, mas com espírito crítico. (CPT, 2010).

Por ser uma pastoral da Igreja Católica se encontra presente com maior ou menor
incidência em todos os estados do Brasil. Suas frentes de trabalho se dão no campo da
defesa dos direitos dos trabalhadores à terra; a luta pela reforma agrária; a defesa dos
atingidos por barragens; a organização da produção orgânica e sua comercialização;
defesa do meio ambiente combatendo o desmatamento indiscriminado, às queimadas e o
uso de agrotóxicos. Também, promove o resgate das sementes tradicionais ou crioulas. A
CPT está organizada no Brasil em 21 regionais, orientados por uma Coordenação
Nacional colegiada e uma Assembleia Nacional. A regional Mato Grosso tem diversas
equipes no estado. No Araguaia, estão sediadas na cidade de Porto Alegre do Norte e
participam da AXA com dois representantes.
Um trabalho destacado da CPT nacional é o registro e monitoramento dos
conflitos e violência no campo. Possui um centro digitalizado de documentação chamado

215 Disponível em: https://www.cptnacional.org.br. Acesso: 5 set. de 2018.
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Dom Tomás Balduino216. Este centro, segundo o site oficial da entidade, tem sua atuação
pautada não só pela mera organização documental, mas pela análise crítica e aprofundada
desse material, no intuito de organizar o registro da luta e a história dos movimentos
sociais do campo. As equipes se encarregam de monitorar, acompanhar e os conflitos nas
regiões onde atuam e alimentar a base de dados da CPT. Na região de Araguaia (Baixo,
Médio e Alto), em 2019, se registraram 6 conflitos, envolvendo principalmente povos
indígenas (Xavante, Tapirapé e etnias do Parque Indígenas do Xingu), conforme tabela
4, abaixo.

Tabela 4
Áreas em Conflito no Araguaia, 2019
Municípios

Nome do conflito

Famílias

Área (he)

Água Boa

T.I. Areões/Xavante

336

218.515

Confresa/ Santa Terezinha

T. I. Urubu Branco/Tapirapé

200

Confresa/ Vila Rica/ Santa
Terezinha
Nova Xavantina/ Campinápolis

Gl. Reunidas II/Faz. Santa
Terezinha/Assoc. Novo Horizonte
T. I. Parabubure/Xavante

300

36.400

955

224.447

1875

26.420.039.374

225

165.000

Querência/ Canarana/ São Félix Parque Indígena do Xingu
do Araguaia/ Nova Ubiratã/ Feliz
Natal/ Marcelândia/ Paranatinga/
Gaúcha do Norte
São Félix do Araguaia/ Alto Boa T.I. Marãiwatsedé/Xavante/Faz.
Vista/ Bom Jesus do Araguaia
Suiá-Missu
Fonte: CEDOC Dom Tomás Balduíno – CPT, 2019.

-

Anualmente, a CPT lança um informe intitulado Conflitos no Campo217 (Figura
13), registrando os conflitos em que estão envolvidos e a violência que sofrem. Usam
dados primários levantados pelas equipes locais e dados secundários, monitorando
jornais, boletins e diversas publicações.

216 Paulo Balduíno de Sousa Décio (1922-2014) nascido em Goiás, foi bispo desta Diocese e teve um
papel destacado na luta pela Reforma Agrária e defesa dos povos indígenas.
217 Nesse termo a CPT engloba as mais diferentes e diversas categorias de camponeses, indígenas,
assalariados rurais, comunidades tradicionais e pescadores artesanais que vivem em espaços rurais e têm
no uso da terra e da água seu sistema de sobrevivência e dignidade humana.
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Figura 13 - Caderno Conflitos no Campo 2019 .
Fonte: CPT, 2020.

Os Cadernos trazem tabelas comparativas dos últimos dez anos, que permitem
analisar o aumento ou diminuição da violência, os tipos de violência, os conflitos
referentes a recursos naturais, a situação do trabalho escravo, entre outras.
A CPT Nacional Integra o Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no
Campo e participa do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar. Ela compõe, como
entidade de apoio, a Via Campesina Brasileira.
A equipe Araguaia, no momento, conta com 3 pessoas que centram suas atividades
no suporte (insumos, equipamento, formação) às famílias assentadas em vários
municípios. Destacamos uma importante diferença com as outras organizações da AXA,
pois os membros da CPT têm um caráter voluntário, ou seja, muitos fazem parte dos
quadros da igreja (padres, freiras, missionários) e, quando contratados externamente,
recebem um salário consideravelmente inferior às outras organizações que estão na AXA.
Algumas das atividades desenvolvidas na região são a implementação de rodas
d’água, instalação de quintais agroecológicos e promoção de mostras de educação do
Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA e Feiras de Economia Solidária.
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Também, a CPT investiu na implementação, junto ao Instituto Federal de MT
(IFMT) sediado no município de Confresa218, com cursos sobre agroecologia para jovens
agricultores e indígenas. Se não fosse esta iniciativa pode-se dizer que não haveria
alternativa educacional fora do agronegócio.
O atual coordenador da CPT Araguaia, Alexandre da Silva Alves, goiano, assumiu
esse trabalho desde 2007 e acredita que mesmo vivendo um cenário de avanço do
agronegócio, este carrega contradições importantes que não lhe deparam um longo futuro,
conforme trecho da entrevista realizada para este estudo em 2019:

Olhando hoje a realidade do contexto do agronegócio esse enfrentamento não
é fácil, porque o agronegócio se sustenta a partir de um poder econômico, do
próprio capital, aonde eles conseguem ter uma articulação única , um diálogo,
uma narrativa única, dentro de todo o cenário nacional. A pressão que eles
fazem sobre os assentados é muito grande, mas ao mesmo tempo existem
alguns estudos que comprovam que o agronegócio do jeito que ele está, se não
houver mudança, ele poderá entrar em colapso. Sobre tudo em relação a
questão das mudanças climáticas, e outras coisas mais. (ALEXANDRE,
Coordenador CPT).

Junto com a OPAN e ANSA, a CPT é uma das entidades mais antigas e se tornou
uma referência na região pela sua preocupação e investimento na formação crítica dos
agricultores.

5.5.5 A Operação Amazônia Nativa (OPAN)219
Esta organização indigenista tem uma história antiga na relação com povos
indígenas do Mato Grosso. Desde suas origens manteve uma proximidade grande com a
Prelazia de São Felix do Araguaia e com os movimentos sociais que resistiram à ditadura.

É a primeira organização indigenista fundada no Brasil, em 1969. Há 49 anos
atua pelo fortalecimento do protagonismo indígena no cenário regional,
valorizando sua cultura, seus modos de organização social através da
qualificação das práticas de gestão de seus territórios e recursos naturais, com
autonomia e de forma sustentável [...]. É histórica a contribuição da OPAN na
capacitação de indigenistas através de seu curso de formação, oferecido em
diferentes modalidades ao longo de toda a sua história. (OPAN, 2020) 220.

O berço da OPAN também foi a Igreja Católica nas décadas de 1960-1970,
concretamente, pela iniciativa de alguns jesuítas que questionaram a “missão

218 Confresa é o município com maior número de assentamentos do Baixo Araguaia. Segundo a AXA,
a ocupação de 61% do território municipal de Confresa está destinada à Reforma Agrária.
219 http://amazonianativa.org.br. Acesso em: 18 maio de 2018.
220 http://amazonianativa.org.br/Institucional.html. Acesso em: 18 maio de 2018.
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tradicional” 221 . Seu fundador, Egidio Schwade o descreve assim: “[...] A igreja
missionária parada sobre as suas construções, não entendia a aflição desses povos.
Doutrinar, europeizar e integrar objetivavam os Estados, tanto o Vaticano, como o
Brasileiro” (REBOLLAR, 2016, p. 35). As diversas tentativas feitas por Egydio, dentro
da igreja, para modificar o estagnado projeto indigenista não foram levadas a sério, o que
lhe fez apostar em jovens leigos recrutados inicialmente nos círculos pastorais, que
começaram “[...] a revolucionar a prática indigenista e torná-la radical e animadora”
(REBOLLAR, 2016, p. 39). A formação indigenista foi um ponto forte da OPAN, ao
longo das primeiras décadas. Havia uma preocupação por estabelecer uma “práxis
libertadora”, à luz da Teologia e Pedagogia da Libertação. O diálogo intercultural se
tornou um grande desafio e a convivência nas aldeias, o caminho.

É importante dizer que não é entre dependentes que haverá diálogo de igual
para igual, tem que ser pessoas livres, independentes, autônomas [...]. Um
problema que a gente vislumbra na Igreja, que os embates muitas vezes
travados não são capitaneados pelos índios, coordenados pelos próprios índios,
mas pela Igreja. E os índios como sempre ... E a OPAN entende que os índios
devem, que a luta tem sentido, que haverá um avanço qualitativo se forem os
próprios índios que puderem organizadamente lutar pelos seus direitos. (DAL
POZ; SCHROEDER; BUSATTO, 1989 apud REBOLLAR, 2016, p. 64).

Para a OPAN a questão da terra se colocou como centro das lutas, até porque para
os indígenas este sempre foi o ponto central para preservar suas culturas e formas de vida
e, estabelecer seus diálogos e embates com a sociedade envolvente. A OPAN exerceu um
papel muito importante para garantir a demarcação de milhões de hectares no Amazonas
e no Mato Grosso e, também, para potenciar o protagonismo indígena na sua luta por
direitos na esfera regional e nacional. Teve uma aliança quase simbiótica com o Conselho
Indigenista Missionário (CIMI) da Igreja Católica, até 1989. A entidade atravessou as
décadas de 1990 e 2000 profissionalizando sua estrutura e formas de intervenção. Se nas
primeiras décadas a demarcação de terras indígenas e garantir saúde e educação eram
pautas centrais, depois a gestão ambiental e territorial das terras indígenas, garantia da
segurança e soberania alimentar, capacitação de representantes indígenas para participar
do Estado, se transformaram em pautas relevantes. Podemos ver isso em uma de suas
ações estratégicas, a elaboração e implementação de Planos de Gestão Territorial e
Ambiental em TIs (PGTAs)222. Esses planos promovem reflexões, pactos, formações em
221 As “missões tradicionais” eram internatos organizados e administrados por padres e freiras cujo
objetivo era “civilizar e evangelizar” o indígena.
222 Os PGTAs surgem em 2010 motivados pela Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial em
Terras Indígenas (PNGATI).
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relação à vigilância do território, uso e manejo dos recursos naturais, geração de renda,
saúde, educação e articulações com os poderes públicos.
No Araguaia, a OPAN tem uma equipe de duas pessoas sediadas na cidade de
Nova Xavantina que participam da AXA. Trabalham para aumentar a capacidade de
gestão territorial e ambiental dos Xavante, através da implementação de sistemas de
vigilância e monitoramento territorial; fortalecimento da participação dos jovens
indígenas nos processos de gestão; e implementação de iniciativas de manejo e produção
sustentável de produtos agroflorestais. Neste último ponto, merece destaque o trabalho
realizado com as mulheres indígenas, que são as coletoras de sementes que participam da
RSX.
Na metodologia da OPAN está estudar e conhecer em profundidade a cultura dos
povos, sua língua, formas de organização, espiritualidade etc. para estabelecer um diálogo
qualificado. Para isso, a convivência nas aldeias tem sido o caminho prioritário. Existe
uma casa da OPAN na aldeia central onde a equipe se hospeda, que é lugar de encontros
e muitas conversas com os indígenas. Também foi construída uma casa de sementes onde
as mulheres se reúnem, realizam pesagem das sementes e organizam outras atividades.
As diversas equipes que tem trabalhado acompanham expedições, dão suporte para a
incidência política estadual e nacional e tem contribuído especialmente nesses anos para
a segurança e soberania alimentar, através principalmente do enriquecimento de roças e
quintais.
A OPAN com outras entidades da AXA desempenhou um papel estratégico de
apoio e articulação em nível local e nacional, para que se efetivasse a desintrusão da terra
indígena Marãiwatsédé. Dentro da articulação é a única que trabalha apenas com um
grupo na região, os Xavante da TI Marãiwatsédé, sendo que sua participação na rede de
sementes do Xingu e nas atividades promovidas coletivamente possibilitam que dialogue
com outros coletivos do entorno.

5.6 ARTICULAÇÃO XINGU ARAGUAIA, POTENCIALIDADES E DESAFIOS
Uma questão que precisávamos compreender era que tipo de articulação é a AXA:
um somatório de entidades, que trocam experiências e reflexões, mas permanecem nos
seus espaços institucionais, ou um novo corpo político e orgânico, “unificando” territórios
e atores na defesa de um projeto comum?
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Como veremos a intencionalidade declarada é de se constituir como “bloco”
regional. Entretanto, nos documentos pesquisados (PARET, 2012, 2014) e entrevistas
realizadas com membros das organizações, prevalece ainda uma narrativa de entidade,
que mostra ser o projeto de “unificação” um horizonte ainda não conquistado. “[...] Na
Mostra, nos seminários, as pessoas querem identificar quem é a AXA-pessoa (risos). Não
conseguem, (risos)” (Claudinha, Liderança RSX/AXA).
O que as pessoas das comunidades identificam é cada representante das entidades
que trabalha diretamente com elas. Os agricultores familiares têm a referência das pessoas
da CPT e da ANSA. Os Xavante têm sua referência dos indigenistas da OPAN que
frequentam as aldeias. A RSX talvez seja a mais reconhecida por agricultores e indígenas,
pois seu trabalho com sementes abrange a maior parte das comunidades da região.
Vejamos, nos primeiros anos, as entidades da AXA iniciaram uma troca de
informações, experiências e colaborações buscando “intercambiar abordagens e formas
de intervenção em assentamentos de reforma agrária do Estado de Mato Grosso, buscando
‘fortalecer o tecido socioambiental’” (ISA; AXA, 2014, p.17).

Exemplos de articulações entre essas instituições começaram em 2006, quando
CPT e ATV participaram de um seminário sobre Restauração Florestal
promovido pelo ISA em Nova Xavantina. Depois, o ISA participou de um
seminário de legislação ambiental e oficina de elaboração de projetos
promovidos pela CPT em Querência. A CPT indicou pessoas para participarem
da formação de Agentes Socioambientais que o ISA promoveu em 2007 e
2008. Mesma época em que a ANSA começou a comprar frutas no PA Manah,
onde a CPT já trabalhava. ANSA fez também uma compra de frutas no PA
Brasil Novo, apoiada pelo ISA. O ISA realizou oficinas de agrofloresta
organizadas pela ANSA na gleba Dom Pedro em 2008 e 2009. As três ONGs
participaram de diversos seminários de legislação ambiental promovidos pelo
FORMAD (Fórum Mato-grossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento) na
região. Em 2009, a ANSA começou a estruturar um núcleo da Rede de
Sementes do Xingu (RSX) na Dom Pedro e a CPT um núcleo no PA Manah.
CPT e ANSA participaram e expuseram seus trabalhos nos seis Encontros da
RSX e no II Encontro da Campanha Y Ikatu Xingu, organizados pelo ISA. Em
2009, as três ONGs participaram de audiências públicas sobre o ZSEE-MT,
com propostas articuladas. Em 2010, a AXA executou um projeto escrito em
parceria, realizando ações da Campanha contra o Uso Irracional do Fogo. (ISA;
AXA, 2014, p.18).

Em 2011, quatro anos depois, decidiram conjuntamente realizar uma avaliação
com a ajuda de uma empresa de consultoria com intuito de analisar os resultados
concretos nos assentamentos da reforma agrária, a partir das intervenções de cada
entidade.
Interessava-nos, também, questionar a pertinência dessas perguntas: é possível
parar o processo de destruição da natureza? Existem caminhos para recuperar
o que já foi destruído? É possível desenvolver um modelo alternativo que gere
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renda ao agricultor familiar sem destruir a mata? Há um espaço de diálogo para
envolver a todos os setores da sociedade nessa tarefa? (ISA; AXA, 2014, p. 6).

Algumas conclusões desta avaliação, por exemplo, no campo produtivo,
indicaram que as intervenções das entidades nos assentamentos da reforma agrária,
tinham um expressivo impacto positivo nas famílias por eles assistidas, porém, não
tinham impacto sobre o assentamento como um todo, pois não se realizava uma mudança
na sua estrutura produtiva e ambiental, sendo que a maior parte das famílias tinha o gado
como fonte de renda principal. Os trabalhos das entidades promoveram outras fontes de
geração de renda secundárias (a venda de sementes promovida pela RSX, a venda de
frutas promovida pela ANSA e etc.). Todas historicamente tem combatido a presença de
gado nos assentamentos. Entretanto, a avaliação realizada levantou uma primeira
hipótese: as entidades promovendo a diversificação de fontes ajudavam a diminuir a
dependência do gado e promoviam a consolidação do patrimônio das famílias. Contudo,
outras questões foram geradas a raiz de perceber que o manejo de sistemas de produção
da pecuária, podia trazer expressivos efeitos para a recuperação do solo e da água, bem
como para o aumento do número de árvores no lote.

A pecuária, que ocupa uma significativa área no lote é uma atividade central
para o assentado, seja no seu imaginário (“o rico é o sujeito com muitas cabeças
de gado”), ou no plano concreto, por sua importância econômica, torna-se uma
questão central para o desenvolvimento das ações nos assentamentos. As
organizações se perguntam: devemos trabalhar com a pecuária? Devemos
assumir o gado e as pastagens como espaços de intervenção? (ISA; AXA,
2014, p.33).

Apesar destas reflexões, as entidades não incorporaram o trabalho com gado e
pastagens, nem particularmente, nem como articulação, ainda que a temática continue
estando presente nas reflexões coletivas223.
No campo da participação social, a avaliação constatou que o grupo de famílias
assentadas que fazem parte dos projetos das entidades da AXA, se comparado com os que
não tinham esta parceria, apresentavam maiores índices de participação em grupos sociais
diversos (associações, grupos religiosos, sindicatos). De qualquer forma, a avaliação
apresenta relatos que confirmam uma diminuição na mobilização social se comparada
com o passado, o que também levou a diversos questionamentos.

223 Participei de 4 encontros da AXA, um deles liderado por dois consultores que realizavam a Avaliação
Externa solicitada pelo financiador de ações da AXA em 2018 e 2019, onde a temática do gado sempre
aparecia.
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Afirma-se, por exemplo, que os grupos de jovens estão hoje todos
desmobilizados. Dos grupos de mulheres assessorados pelas organizações,
resta apenas um. Os demais grupos, dominados pelos homens, têm dificuldades
de expor seus problemas internos e enfrentá-los. A persistência desses
problemas gera desânimo e descrença, o que imobiliza o processo e inibe o
desenvolvimento social. Associa-se a esta discussão o fato de muitos
beneficiários estarem hoje em idade avançada, e de que os grupos não
encontram renovação pela ausência de participação da juventude. A questão
que paira sobre a AXA é: O que hoje leva produtores a fazerem parte de
grupos? E circula-se sobre esta pergunta a ideia de que impulsionar
mecanismos geradores de renda, que atuem diretamente no fortalecimento da
saúde financeira das famílias, é um dispositivo possível para estimular a ação
coletiva. (ISA; AXA, 2014, p.34).

Nesse sentido, todas as entidades incorporaram como eixo estratégico a geração
de renda, seja com apoios às iniciativas que já existem nos assentamentos, seja com novas
propostas puxadas pelas próprias entidades. A formação técnica e política dos coletivos
se realiza através destas ações no campo econômico que buscam garantir a renda
necessária para as comunidades poderem permanecer na terra dentro do modelo
agroecológico.
Uma última observação que queremos destacar da avaliação realizada refere-se à
percepção que os assentados tinham das organizações da AXA (que não da AXA) naquele
momento.

As organizações avaliadas são valorizadas pelo apoio para a produção e para a
construção da cidadania, em contraste com o que as políticas públicas têm lhes
oferecido. As organizações são comumente associadas ao movimento
ambientalista e à política de esquerda. Alguns assentados relataram que não
participam do trabalho porque não pretendem parar de utilizar insumos
químicos, enquanto outros disseram que têm medo de retaliações de grandes
fazendeiros e autoridades como prefeitos, vereadores e deputados de partidos
que representam outros interesses. (ISA; AXA, 2014, p. 35).

Esse receio dos assentados, não está presente nos Xavante que promovem muitas
ações de incidência política para obter seus objetivos, buscando apoio das entidades para
fortalecer suas mobilizações como veremos depois.
O processo avaliativo realizado pela AXA levou às entidades a incorporar nos
seus projetos algumas questões como o fortalecimento da produção e comercialização;
ampliação do trabalho a novos grupos priorizando a participação de jovens. Sentiu-se
necessidade, também de fortalecer a AXA como ator interinstitucional com maior
visibilidade, diálogo social e político, em grande medida para poder tomar iniciativas de
incidência política como coletivo e proteger de possíveis ameaças e pressões as pessoas
das entidades.
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Tudo isso derivou, em 2015, na elaboração de um plano estratégico buscando ir
além dos objetivos dos primeiros anos (o que eles chamaram AXA.1). A meta era trilhar
um caminho para se constituir como plataforma sócio-política preparando novas
lideranças socioambientais (que denominaram AXA.2), conforme figura 14.

Figura 14 - Novos desafios da AXA 2.0
Fonte: AXA, 2018 (Arquivo).

A grande diferença que se apresenta na ideia de AXA.1 e a AXA. 2 é que se busca
constituir uma plataforma sócio-política que incorpore outros aliados e atores locais, além
de promover uma identidade comum “marca” AXA.
A partir do Plano Estratégico, a AXA consegue apoio para um projeto coletivo
intitulado Mobilizando o Araguaia Xingu a favor da soberania alimentar e contra as
mudanças climáticas, incorporando a participação em Conselhos Municipais de Meio
Ambiente, processos de formação nas comunidades sobre mudanças climáticas, apoios à
participação em Mostras e feiras agroecológicas e promovendo a mobilização social de
assentados e indígenas em prol da defesa do modelo socioambiental na região. Nesse
momento a AXA cria um slogan; “Nós Somos Terra”, que busca se contrapor ao slogan
do agronegócio “Eu sou Agro”.
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Para executar o projeto optaram por uma cogestão dos recursos, contratou-se uma
coordenação e se criou um grupo focal com representantes de todas as organizações.
Algumas conclusões da AXA como coletivo foram recolhidas em uma avaliação externa
realizada pelo financiador do projeto (agência de cooperação internacional) e se referiram
aos aspetos motivacionais e aprendizados das pessoas das entidades: “Tem crescimento
no trabalho coletivo. Na vivência conjunta, muito além do institucional. É uma energia
poderosa. Importância da mística do que é feito”, ou “Fortalecimento do trabalho, dos
processos e aprendizagem das pessoas e instituições. Tem um trabalho mais horizontal e
menos institucional. Tem mais confiança e mais participação”. (PARET, 2019). Uma das
recomendações é que a AXA se torne um espaço permanente de formação para as
comunidades e entidades, além de ir incorporando representantes dos grupos da
agricultura familiar e indígenas que, na atualidade, não participam da gestão da
articulação, sendo apenas público alvo das ações.
Ora, é inegável que as entidades analisadas têm uma atuação importante e
estratégica para fortalecer e qualificar as resistências ao agronegócio existentes na região.
De fato, na maioria dos casos, elas representam o único apoio diferenciado que integra
geração de renda, formação e mobilização, além de promover encontros e diálogo entre
pessoas dessas comunidades. “[...] Porque a gente não tem como... Os poderes não podem
barrar nós. Ver a vida da terra [...]. Ver que pode se unir com parceiros, todos juntos”
(CAROLINA, Cacica Xavante). Ou como falou na reunião do Conselho da Rede de
Sementes224, Orome ikpengue, indígena do Xingu: “[...] Eu me tornei pessoa e professor
com a Rede. Sabemos que não todo branco é inimigo”.
Como exemplo, queremos trazer o processo político e pedagógico da RSX no
trabalho das sementes que não se limita a coletar e vender. “[...] No início, eram as ONGs
que compravam e, depois, começamos a entender para onde a semente vá. Só depois de
um tempo que surge a compreensão de todo o processo. Aí, o entendimento da semente
passa a ser outro”. (ANA LÚCIA, trabalhadora ANSA). As pessoas percorrem uma
trajetória iniciada pelo interesse da renda. Posteriormente, se passa à compreensão de
todos os significados que o trabalho com sementes carrega (recuperar a terra, preservar o
meio ambiente, ajudar a quem destrói a recuperar áreas, se contrapor ao agronegócio e
etc.), ou seja, a estruturação de toda essa organização, que começou pela necessidade de
renda, vai promover uma consciência crítica e histórica através da compreensão de todo

224 Participei de uma reunião do Conselho Curador da Rede de Sementes do Xingu em março de
2019.Esta fala está registrada no meu caderno de campo.
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o processo. Poderia se dizer que o coletor é a semente que vai crescer como uma árvore
farta de sementes quando incorpora a compreensão e defesa de modelos socioambientais
e dissemina a ideia.
Eu acho superimportante a rede [Rede de Sementes do Xingu], eu acho que é
o espaço que liga um pouco.... Eu acho que a rede, por causa desses 3 atores
sociais [camponeses, indígenas e fazendeiros], e como se relacionam.... Onde
vai a semente? Vai pra o cara que desmatou tudo, do agronegócio. No começo,
tinha essa preocupação, eu que botei lá. “Vocês vão vender semente para o
agronegócio? Vocês vão topar? ” Aí, todo mundo ficou assim...: - A gente vai
porque a gente quer reflorestar, ou porque vai ter renda. Isso é essencial na fala
deles. Mesmo assim, eles foram e assim foi indo... E hoje está estabelecido que
tem uma outra relação além de ser só renda. (CLAUDINHA, Liderança
RSX/AXA).

O projeto da rede de sementes do Xingu tem como um dos objetivos “[...] mostrar
pra o mundo que para melhorar de vida é reflorestamento”, segundo manifestou o
agricultor Placides225 em um encontro da RSX. É trazer essa atividade para o mundo em
um contexto de crise ambiental e climática, o que empodera as camadas populares
inseridas ao projeto. “[...] A gente aprende muita coisa, mas também a gente ensina¨,
continua Placides. Portanto, o trabalho com sementes traz “um outro olhar pra essas
pessoas, para esses agricultores que estão iniciando, é uma forma de voltar a ter esse
cuidado com a terra”. (CLAUDINHA, Liderança RSX/AXA)
As atividades, onde se reúnem os coletores e coletoras de todos os grupos,
proporcionam o que historicamente não se conseguiu: o conhecimento e reconhecimento
desse outro desconhecido até o momento.

Muita coisa do jeito de funcionar da rede [de sementes do Xingu], que adquiriu
ao longo dos tempos tem a ver com o indígena, como o indígena funciona, até
na hora de falar o que é família aqui fora e aqui dentro é diferente de
quantificar, e o de ser em grupo ser coletivo. E eu não vejo agora nenhum
exemplo do que o agricultor contribuiu para o indígena, mas de um indígena
para um agricultor já é bem diferente. Tanto que agora estão coletando em
grupo, coletivamente, antes era tudo individual, agora é por grupo e, eles estão
conseguindo trabalhar essa coletividade. Então, eu tô na rede por conta de tudo
isso. (CLAUDINHA, Liderança RSX/AXA).

Nesta fala pode-se intuir uma questão importante que permeia o conhecimento e
reconhecimento do outro, de alguma forma, os indígenas parecem instigar a
“recuperação” de práticas e vivências, que talvez outrora existissem nos grupos de

225 Em março de 2019 a Rede de Sementes do Xingu reuniu seus representantes em Porto Alegre do
Norte para realizar uma avaliação da Rede. Todas as entidades da AXA participaram também. As
declarações de Placides foram anotadas no meu caderno de campo.
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agricultores. Entre elas o trabalho coletivo, mas também um olhar diferenciado sobre a
natureza e o trabalho que se faz, que foge da mera mercantilização (o valor de uma
semente não é apenas econômico).
Este tipo de processo promove também a formação política das lideranças das
entidades da AXA, que não encontraram isso na educação formal ou nas universidades,
nem nos partidos políticos. O grande campo para uma educação crítica está na práxis
desenvolvida pelas organizações e comunidades em conjunto. “[...] Depois que entrei na
CPT, a minha formação política, minha formação, até minha própria história de luta na
terra, eu aprendi na CPT. Minha escola política foi na CPT” (CLAUDINHA, Liderança
RSX/AXA).
Na ANSA, também se enxergam os frutos do trabalho em relação ao
empoderamento das mulheres que sofrem frequentemente machismos e violências.

Eu acho que a ANSA tem conseguido com as mulheres promover espaços em
que tem momentos em que eu sou convencida que a gente tem tido muito
sucesso. Eu tenho visto jovens em meu trabalho, mulheres, igual a eu, com
muito protagonismo na comunidade, e tenho encontrado muitas mulheres, que
eu tenho uma percepção clara de que elas melhoraram de vida, no sentido de
uma vida mais plena, deixando de ser, então, subalternas. (VANIA,
Coordenadora ANSA).

As entidades da AXA são reconhecidas pelo bispo Dom Adriano como “[...] quem
está propondo uma alternativa de presença no meio do povo, a nível de produção, a nível
de acompanhamento das comunidades e, a nível também de conscientização política”
(RELATÓRIO AVALIAÇÃO MANOS UNIDAS, 2019)
Para Alexandre, coordenador da CPT,

A AXA na região tem um papel fundamental uma vez que agrega várias
instituições com as mesmas finalidades. Isso acaba fortalecendo muito as ações
da região, de uma maneira complementar, onde uma instituição, às vezes, tem
braços para atingir determinada realidade, mas não tem para atender outra e aí.
Elas se completam nesse sentido, no que reforça todo um trabalho na região,
inclusive, no sentido de construir uma nova narrativa. E isso acredito que seja
fundamental porque não é uma única instituição, mas várias instituições que
juntas constroem uma narrativa voltada para a questão da defesa da terra e do
meio ambiente, sobretudo a partir dessa campanha que está se gestando, Nós
Somos Terra! É uma contra resposta ao agronegócio que diz que o agro é tudo.
(ALEXANDRE, Coordenador CPT).

O espaço da AXA também serve para reacender a motivação das pessoas das
organizações. No atual cenário político e econômico, caótico e confuso desde a chegada
do governo Temer e Jair Bolsonaro, a possibilidade de diálogo e parceria entre as
entidades cumpre a importante função de não deixar morrer a vontade.
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E pensando assim sobre o que você fala, tanta coisa contraria e a gente ainda
permanece na luta. Eu acho que é porque tem uma forte energia que liga tudo
isso e que não deixa a gente se confundir. Não nos deixa. Pode em algum
momento nos fazer esmorecer, nos confunde um pouco, mas não nos deixa
olvidar-se que a gente está no caminho. Eu acho também que a gente foi se
fortalecendo com outras pessoas que também estão fazendo isso, então, a gente
consegue visualizar horizontes. (VÂNIA, Coordenadora ANSA).

Outra questão é que as entidades enfrentam limitações (financeiras e técnicas)226
para responder com veemência e de forma mais incisiva, os desafios colocados pelo
agronegócio. Indagamos o porquê de não existirem alianças com movimentos nacionais
tão importantes como o MST, ou MPA, cuja estruturação para o fortalecimento da
produção e comercialização de produtos dos agricultores familiares e disputa política no
país tem um know-how reconhecido. A partir de nossas entrevistas fomos descobrindo
que com a existência forte da igreja e da CPT até a década de 1990, não se sentiu a
necessidade, ainda que, na atualidade, a avaliação seja que, “[...] talvez tivesse feito falta
porque eles têm uma metodologia de organização, porque aqui não foram criados
acampamentos, aqui já se entrava na terra ocupando, achava que aquela terra não tinha
dono, aquela terra estava devoluta entravam” (CANUTO, Prelazia SFA).
Em 2010 e 2011, o MST realizou algumas reuniões e articulações na cidade de
Confresa (com igreja, famílias, sindicato rural) que tem o maior número de assentamentos
do Baixo Araguaia visitando, principalmente, as periferias da cidade onde concentram o
trabalho.
Chegaram à conclusão de que não daria pra ter MST no Araguaia, aqui no
Araguaia, não em Barra de Garças, por conta de logística e de visibilidade, não
tinha os meios de comunicação. Eles pensavam: - Se a gente fizer um bloqueio
não dá muita visibilidade. Mas, isso foi de 2010 a 2012, depois não sei se eles
tentaram. (CLAUDINHA, liderança RSX/AXA).

As alianças e parcerias, que poderiam fortalecer o projeto político e agroecológico
da AXA (MST, MPA ou a ANA) não estão contempladas na sua estratégia indicando que
o projeto e a atuação restringem-se a uma visão local/regional. O tipo e número de
articulações nos vários níveis são importantes para mensurar a capacidade de disputar
hegemonia frente ao modelo do agronegócio. Todas as entidades têm amplas alianças
nacionais e até internacionais que não chegam a se refletir estrategicamente na AXA.

226 Os orçamentos das entidades locais (ANSA, CPT, RSX) são bastante limitados. As entidades com
maior orçamento (ISA e OPAN) atuam em outras regiões do estado e do país tendo, portanto, limitação de
recursos (humanos e econômicos) para a região do Araguaia. Entrar na esfera política demanda quadros
nas organizações com conhecimentos específicos que na atualidade não tem.
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Por último, indagamos a percepção dos entrevistados das entidades sobre as
chances do agronegócio na disputa de modelos, posta na região. Oscila-se entre a
esperança e o pessimismo. Pessimismo pela falta de apoios para a agricultura camponesa
e povos indígenas e o aspecto envelhecimento no campo. As famílias camponesas,
segundo uma entrevistada: “[...] Perdem um pouco a saúde. Então, quando você retira
essa ilusão, assim, de lutar pra ficar na terra, e você começa a ter muita mensagem contra
isso, tenho medo de acelerar esse processo de deixar a terra” (VÂNIA, Coordenadora
ANSA).
A esperança e vontade é alimentada por constatar que ainda tem muita terra na
mão de agricultores familiares e indígenas. “[...] Então, essas pessoas vão dar trabalho e
vão resistir sem deixar a terra facilmente para o agronegócio” (VÂNIA, Coordenadora
ANSA). O otimismo também está atrelado às fragilidades e contradições que se detectam
no agronegócio e que favorecem condições de mudanças.
A partir do momento que as pessoas começam a adquirir uma consciência
crítica, começam a refletir sobre essa realidade do agronegócio, eles vão
percebendo que o agronegócio tem toda essa chamada hegemonia, mas tem os
pés de barro, porque há uma fragilidade enorme no agronegócio. Primeiro,
porque hoje se o governo tirasse o subsidio do agronegócio nenhum produtor
se manteria. Porque eles conseguem produzir com recursos do governo.
Segundo, porque hoje a partir dessas mudanças climáticas existe, segundo
algumas pesquisas, um abortamento muito grande de sementes. Isso faz com
que esse processo do agronegócio vai ficando cada vez mais fragilizado. Da
maneira que esta, muitos estudiosos desses assuntos apontam que o
agronegócio dessa maneira que está daqui a alguns anos não se sustenta, vai
entrar em colapso. (ALEXANDRE, Coordenador CPT).

Os membros das entidades reconhecem ter importantes desafios, principalmente
no campo político. Ainda estão experimentando formas de organização que gerem uma
unidade “partidária”, com maior poder de mobilização social. Criar as condições para
uma vontade coletiva passa por um despertar da consciência coletiva de todos os grupos
(assentados, indígenas e organizações).
Ou seja, um organismo vivo, só se forma depois que a multiplicidade se unifica
através do atrito dos indivíduos: e não se pode dizer que o ‘silêncio’ não seja
multiplicidade. Uma orquestra que ensaia, cada instrumento por sua conta, dá
a impressão da mais horrível cacofonia; porém, estes ensaios são a condição
para que a orquestra viva como um só “instrumento. (GRAMSCI, 2010, p.
333).

O projeto comum, sintetizado no slogan “Nós Somos Terra” faz da AXA um
catalizador de vontades, porém, a incorporação na gestão da articulação de representantes
das comunidades e a aquisição de competências para a incidência política, com o
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estabelecimento de alianças a nível nacional, são necessárias para disputar hegemonia.
As ações desenvolvidas a nível local e regional deveriam conectar-se consciente e
organicamente à disputa que está posta a nível nacional através da agroecologia. Vemos
isto quando Articulação Nacional da Agroecologia (ANA) está organizando, para o 2º
semestre de 2020 e com abrangência nacional, inúmeras experiências agroecológicas do
país para que se somem a uma ação mobilizadora coletiva que influencie as próximas
eleições municipais, além lutar junto com setores progressistas para o manter e fortalecer
políticas tão importantes como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o
Programa Nacional de Alimentação Nacional (PNAE). A AXA usufruiria muito com
este tipo de participação, pois ampliaria o escopo de suas reflexões e estratégias políticas.
Utilizando a imagem de Gramsci da citação anterior (GRAMSCI, 2010, p. 333), as
entidades da AXA como um ensaio de componentes de uma orquestra há de buscar os
caminhos para vibrar ao mesmo ritmo e na mesma frequência.
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6 POTENCIALIDADES E DESAFIOS DOS GRUPOS SUBALTERNOS

Apresentam-se, nesta última seção, algumas análises a partir das entrevistas e
observação de campo realizada. Destaca-se a trajetória do “espírito de cisão” que a igreja
progressista fortaleceu junto com os grupos de base comunitária desde os anos 1970, em
sua luta contra o latifúndio e a inflexão que se deu a partir da década de 2.000. Assim
como elementos atuais que contribuem para a continuidade das resistências camponesas,
indígenas e das organizações da AXA em relação ao modelo imposto pelo capitalismo
(agronegócio). Tenta-se desvelar o potencial e desafios dos grupos para construir uma
luta por hegemonia.

6.1 O ESPÍRITO DE CISÃO E A RELIGIÃO

Con un callo por anillo,
Monseñor cortaba arroz.
¿Monseñor <<martillo y hoz>>?
Me llamarán subversivo
Y yo les diré: lo soy.
Por mi Pueblo en lucha vivo.
Con mi Pueblo en marcha voy.
(Pedro Casaldáliga - Sobre sí mismo)

Quando Gramsci observa a organização da estrutura ideológica da classe
dominante, “[...] isto é, a organização material voltada para manter, defender e
desenvolver a ‘frente’ teórica ou ideológica” (Gramsci, 2010, p.78) e constata a
importância da imprensa e da igreja para disseminar uma determinada visão de mundo
conquistando à opinião pública, pergunta-se como uma classe inovadora poderia se
contrapor? Ele vai falar do necessário “espírito de cisão”, ou seja, da “[...] conquista
progressiva da consciência da própria personalidade histórica”, para o qual é fundamental
“[...] um complexo trabalho ideológico, cuja primeira condição é o exato conhecimento
do campo a ser esvaziado de seu elemento de massa humana” (GRAMSCI, 2010, p.79).
O projeto revolucionário de Gramsci requer, portanto, de uma tomada de consciência em
relação à “[...] história das classes subalternas, da sua cultura e práticas sociais, da
eventual presença de um ‘espírito de cisão’ frente às classes dominantes, uma rebeldia
latente” (DEL ROIO, 2011, p. 79). E o grau de realização desse espírito de cisão depende,
entre outras coisas, do distanciamento que se consegue estabelecer das forças dominantes.
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Ainda que Gramsci, tal como Marx e Engels, considerasse a religião o ópio do
povo, ou seja, disseminadoras de um “espírito de resignação”, Gramsci distingue,
também, possibilidades “libertadoras”. “[...] Reconhece a marca histórica e o potencial
revolucionário no ‘cristianismo popular’ e que, em determinadas circunstancias, a religião
pode se tornar uma ‘formidável força de resistência moral, de coesão, de perseverança
paciente e obstinada’” (SEMERARO, 2018, p. 226). Nesse sentido, não há como
desconsiderar o braço da Igreja Católica que se desenvolveu na região. No Araguaia, final
da década de 1960, a Igreja Católica liderada por Pedro Casaldáliga optou por um
distanciamento radical dos que, naquele momento, representavam os poderes dominantes
na região, os latifundiários. A igreja de Pedro Casaldáliga, em acordo com a Teologia da
Liberação227, escolheu o lado dos pobres, os peões, escravos, indígenas, aqueles que se
encontravam em luta contra o latifúndio e as grandes empresas.

No primeiro período de nossa chegada à missão, percorremos quase todo o
território, em repetidas viagens e visitas, por água com muita frequência.
Sertão, beiras dos rios e povoados. Com as extraordinárias despesas que essas
viagens significam. Era continuar, talvez com uma evangelização mais
esclarecedora, as tradicionais desobrigas. […] Assistíamos alguns povoados e
algumas fazendas, com certa regularidade, todo mês. Em 1970, interrompemos
quase todas essas viagens. Por exigências do ginásio e pelo próprio
descontentamento de um serviço que era rotineiro, ineficaz e até alienante.
Independente das possibilidades que nos deu de conhecermos a região. [...]
Nesse ano, estourou o conflito aberto entre a Prelazia – Igreja, devemos dizer
– e as fazendas latifundiárias, que se materializou, no mês de setembro, com o
relatório “Feudalismo e Escravidão no Norte do Mato Grosso” (cf.
Documentação, no IV, 1). Não era possível ir às fazendas sem contestar
exteriormente a conduta dos donos, gerentes e capatazes. Nem era possível agir
com liberdade. Os peões por outra parte, nunca poderiam ser atingidos pelo
padre. [...] Além disso, era preciso refletir, reformular a pastoral toda.
Sentíamos o impasse da situação religioso-pastoral do nosso povo. Faltava
tudo: em saúde, em ensino, em comunicações, em administração e em justiça.
Faltava no povo a consciência dos próprios direitos humanos e coragem e a
possibilidade de os reclamar. E o que não faltava era gritante, acusador.
(CASALDÁLIGA, 1971).

A região, que sofria numerosos conflitos por essa presença colonizadora de
grandes empresas e latifúndios, com total apoio do Estado brasileiro, testemunhará uma
igreja que vai assumir a iniciativa e liderança na luta contra os poderosos, também
organizando o povo.

227 A Teologia da Libertação surgiu, principalmente, como uma reação moral à pobreza causada pela
injustiça social na América Latina. O termo foi cunhado em 1971, pelo padre peruano Gustavo Gutiérrez,
que escreveu um dos livros mais famosos do movimento - A Teologia da Libertação. Motivada e
incentivada pelo pensamento progressista dentro da própria Igreja, influenciada fundamentalmente pelo
Vaticano II e as sucessivas Conferências Episcopais Latino americanas, Medellín e Puebla se abria caminho
em meio ao conservadorismo eclesial e o autoritarismo político vigentes na América Latina.
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Aqui o problema, a partir de 1966 com a criação da SUDAM, as grandes
empresas chegaram e se declararam donas de imensas áreas, em cima de áreas
indígenas, posseiros. O conflito existia. A Prelazia chegou no momento que já
estava e tomou posição, tomou conhecimento do que já tinha acontecido. Em
Santa Terezinha já tinha equipe pastoral que era o padre Jentel228, que pertencia
a Prelazia de Conceição do Araguaia do Pará. O problema já estava aí, não foi
novidade foi simplesmente tomar conhecimento e anunciar o que acontecia.
Em 1970, o Pedro, antes de ser bispo, conhecedor da realidade dos peões fez
um documento: Escravidão e Feudalismo no Nordeste do Mato Grosso e
chamou a atenção do mundo. Em 71, a Carta Pastoral, que eu acho, é um marco
na história da Igreja em termos de documento pastoral em que se expõe a
realidade que o povo vivia por aqui. (CANUTO, Prelazia SFA) 229.

A Carta Pastoral, ao qual faz referência o entrevistado, intitula-se “Uma Igreja na
Amazônia em Conflito com o Latifúndio e a Marginalização Social”, do 10 de outubro
de 1971.230 Subdividida em oito capítulos, apresenta, pela primeira vez, uma descrição
detalhada da situação altamente precária e violenta que sofria o povo do Araguaia. Em
plena ditadura, a igreja de Pedro consegue divulgá-la nacional e internacionalmente, não
sem riscos.
O documento eclesiástico teve que ser impresso na clandestinidade, fora da
região do Araguaia, pela fiel colaboradora de Pedro, a irmã Irene Franceschini:
aquela mulher que, em plena ditadura, levou em uma caixa envolta com um
pano, a primeira Carta Pastoral de Pedro Casaldáliga em um avião militar!
Quando lhe perguntaram o que levava, ela respondeu “medicamentos, alguma
roupa, coisas sem importância… se quiser pode abrir!...” (MARTINEZ, 2019)
231
.

A estratégia, segundo Canuto, era apoiar o povo que tentava resistir frente às
invasões territoriais e violências de fazendeiros e das grandes empresas agropecuárias que

228 O padre dominicano Francisco Jentel (1923-1979), francês, chegou à região do Araguaia em 1954.
Trabalhou com os índios Tapirapé e os camponeses em Santa Terezinha. Em depoimento de Dom Tomás
Balduíno (1922-2014), bispo e teólogo católico brasileiro, o descreve da seguinte forma: “Andava em
condições de muita pobreza, de austero despojamento, de total desconforto e fome. Sofreu inúmeras crises
de malária, algumas delas bem graves. Pouco a pouco, porém o Pe. Jentel foi enxergando, com espanto e
preocupação, que as terras desses índios se tornaram simplesmente propriedade privada da Companhia
Imobiliária do Vale do Araguaia [...]. Foi a partir de então que ao Jentel, tipo irmãozinho de Jesús,
contemplativo, sereno, encarnado no modo de viver dos índios, sucedeu o Jentel tipo ´missionário´, ativo,
nervoso e eficiente [...]. Assustava até os estrategistas de Brasília” (DUTERTRE; CASALDÁLIGA;
BALDUÍNO, 1986, p. 7-8-9). Na sua última etapa no Brasil enfrentou-se junto com os camponeses à
Companhia de Desenvolvimento do Araguaia. Foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional, preso,
condenado e expulso do país.
229 Antônio Canuto morava em Campinas com um grupo de seminaristas e chegou, em 1971, pela
primeira vez à região, para ajudar na elaboração da Carta Pastoral e no projeto de educação da Prelazia.
230 Disponível em: http://servicioskoinonia.org/Casaldaliga/cartas/1971CartaPastoral.pdf. Acesso em:
12 maio de 2018.
231 Disponível em: https://observatoriodaevangelizacao.wordpress.com/2019/10/11/uma-carta-pastoralprofetica-de-dom-pedro-casaldaliga-sobre-a-amazonia-de-1971/ Acesso em: 20 jan. de 2019.
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iam se instalando na região com apoio do Estado. Essa igreja popular vai articular
“inseparavelmente ‘fé e política’” porque junto com os cultos, as rezas e o cultivo da
espiritualidade “[...] é necessário combater e transformar as iníquas estruturas econômicas
e políticas responsáveis pelos malefícios mais nefastos na sociedade” (SEMERARO,
2018, p. 229).
Além de relatórios, informes, denúncias, encontros com órgãos governamentais,
empresas privadas e outros, a equipe da Prelazia implementou ações para responder às
necessidades concretas que existiam. Construiu um pequeno ambulatório para atender a
população. Organizou os primeiros sindicatos e preocupou-se prioritariamente pela
educação.

Tinha primeiro que pensar na educação. Então, construíram esse prédio aí, para
fazer um ginásio para formação de 5ª a 8ª série. Agora quem que ia dar? [...].
Em 71, veio um grupo, em 72, veio outro grupo. Quem sustentou a Prelazia de
gente nos primeiros anos foi esse grupo de Campinas, que tinha 4 ou 5 padres,
mais 5 ou 6 irmãs, mais 20 leigos. (CANUTO, Prelazia SFA).

Um membro da pastoral que foi secretário de educação em São Felix do Araguaia
iniciou um processo de formação de professores para o nível de ensino fundamental até
4ª série, elaborando materiais como a cartilha Estou Lendo com termos regionais
(CANUTO, Prelazia SFA). Posteriormente, buscou-se formar os professores que davam
aula no sertão no nível de 2º grau. Com assessoria da UNICAMP, foi criado o projeto
Inajá. “[...] A Prelazia... esses projetos já eram encampados pelas prefeituras, mas quem
dava o suporte era a Prelazia... e os espaços que eram utilizados que a Prelazia tinha. Isso
se desdobrou depois nas parceladas232 da UNEMAT” (Idem). Uma das grandes iniciativas
foi a organização do Ginásio Estadual do Araguaia (GEA) que, em um primeiro momento,
se tornaria referência, mas que teve pouco tempo de vida. “[...] Dessa forma a Igreja
Católica passou a assumir ações que o Estado não assumia junto à população” (SOUZA,
2009, p. 59).

Nesta perspectiva pedagógica foi pensado e organizado o GEA, para fortalecer,
gerar novos conhecimentos, aumentar o nível de consciência crítica e
contribuir frente às necessidades da população local, que se encontrava
praticamente desprovida de educação básica e com uma população quase toda
analfabeta. (SANTOS, 2014, p. 97).

232 Parceladas são cursos realizados em janeiro e julho, meses de férias, para formação de professores.
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Na experiência do GEA se implementou uma pedagogia freiriana. Segundo Santos
(2014): “[...] A atuação do ginásio, o papel dos professores junto aos alunos abriu
perspectivas para uma nova atuação e mudanças nas relações entre as classes sociais
existentes na região do Médio Araguaia” (SANTOS, 2014, p.114). No entanto, o ginásio
enfrentou o descaso dos poderes públicos e incumprimento das obrigações assumidas,
como as remunerações salariais. Em 1973, um ano considerado “[...] intenso nas
perseguições nos vários povoados da região. Cabe lembrar que foi neste ano que houve o
julgamento e a prisão do padre Francisco Jentel” (SANTOS, 2014, p.118), o GEA se
deparou com um fechamento abrupto por parte do governo militar.
Outro elemento de extrema importância é a imprensa. Lembremos que Gramsci a
considera uma das partes mais dinâmicas da superestrutura ideológica dominante
(MORAIS, 2009) Não é citação, pode ficar assim. A Prelazia não deixou esse campo
vazio. Criou, em 1970, O Jornal Alvorada233 como veículo impresso, emparelhado com
as orientações de Puebla e Medellín234, que chamavam ao uso de meios de comunicação
de massa para chegar a todos os homens e combater as campanhas difamatórias contra
membros da igreja (SCALOPE, 2012). De fato, em 1970, surgiriam numerosos jornais de
entidades e movimentos sociais. De circulação nacional, o Jornal Alvorada, ativo até hoje,
foi batizado com o nome da voadeira que o Pe. Jentel utilizava nos seus deslocamentos
pelo rio. Segundo Scaloppe (2012), os primeiros números rapidamente passaram de um
estilo informativo a um tom opinativo com fortes posicionamentos frente às
desigualdades e injustiças existentes na região. Textos curtos, com uma linguagem
simples, com um caráter também pedagógico, que contava com a participação dos agentes
de pastoral. Claro que o Jornal mudou muito desde suas origens, não poderia ser de outra
forma. Entretanto, nos interessa destacar algumas conclusões que Scaloppe (2012)
aponta:

Verificamos que o jornal fez parte do projeto político-teológico da Prelazia de
São Felix, atuando como instrumento de divulgação das ações da Igreja e como
meio de expressão popular e reivindicatório por mudanças sociais. Pelas
notícias e cartas publicadas no jornal percebe-se que havia um esforço dos
moradores das pequenas localidades em escrever e divulgar suas lutas [...]. Foi
durante mais de duas décadas o único jornal impresso que circulou naquela
área. (SCALOPPE, 2012, p. 122).

233 https://prelaziasfaraguaia.wixsite.com/prelazia/jornal-alvorada
234 A Segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano realizou-se em Medellín, na
Colômbia, no período de 24 de agosto a 6 de setembro de 1968. A Terceira Conferência Geral do
Episcopado Latino-Americano realizou-se em Puebla de los Angeles, no período de 27 de janeiro a 13 de
fevereiro de 1979.
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O jornal atuou como veículo de formação política, ou seja, como braço de uma
igreja progressista cujo projeto se contrapunha às relações de dominação existentes,
podendo considerá-lo, em sentido gramsciano, um movimento com função de partido
político. Diversos estudos mostram235 que essa igreja, que se instalou no final da década
de 1960 na região, vai entrar em uma disputa por hegemonia resgatando a consciência e
valor do povo, se distanciando dos dominadores, investindo na organização e educação,
usando o “púlpito”, a escola, a presença nas comunidades e, a comunicação como meio
de transformação. Além disso, será uma igreja que se tornará referência latino-americana
na luta pela terra e na defesa dos indígenas participando ativamente na criação, em 1975,
da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e, em 1972, do Conselho Indigenista Missionário
(CIMI), ligados à Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil (CNBB).
Esse processo histórico certamente colocou algumas sementes para a formação de
novas lideranças. Algumas crianças da época são hoje membros das organizações da
AXA. Claudinha 236 é uma delas. Trabalhou durante anos com a CPT e atualmente faz
parte da RSX. Ela declara que aquele movimento de professores de fora, do projeto Inajá,
com a UNICAMP e a animação da igreja com metodologias populares a marcou e
contribuiu para ser quem ela é hoje:

Eu vi aquele movimento de um monte de gente chegando no morro, onde eu ia
pegar mangaba. Diz que tinha professor da UNICAMP e de outros lugares
assim, e era o tal de magistério. Eram pessoas, assim, vizinhos que não eram
professores formados, mas tinham o papel e estavam estudando no projeto
Inajá, projeto da Prelazia. Aquilo me marcou que eu queria fazer história.
Tinha muito de estudar sobre nossa história. Não era em livro, era de ir na
pessoa mais velha para contar a história pra gente. Tinha gincana de trazer o
mais velho da cidade... E, isso me marcou, as coisas da identidade. Me chamou
a atenção essa história do Inajá e, agora adulta que vi uma revista daquela
escola, bem amarelinha, que estava na revista. A gente estava no mundo [...].
Com a questão do trabalho escravo, aquelas professoras falavam, {as} que
fizeram o Inajá. Então, para mim foi um link. É um fato que marcou, apesar de
não ser professora, mas a educação popular na minha profissão. É, me marcou.
(CLAUDINHA, Liderança RSX/AXA).

Para a coordenadora da ANSA há duas questões que contribuíram decisivamente
na sua vida: o acesso à educação, ou seja, poder estudar tendo o incentivo dos pais e a
Prelazia com os grupos de jovens.

235 Podem se encontrar numerosas pesquisas de mestrado e doutorado, além de documentos históricos
no Arquivo da Prelazia cuidadosamente organizados pela “Tia Irene”.
236 Nasceu no Pará e, ainda muito criança, vai com os pais à região do Araguaia. Concretamente a Santa
Terezinha. Toda a família vinha do trabalho em fazendas e não da luta pela terra. A mãe era professora,
alfabetizou ela e os irmãos e teve uma forte influência. Ver dados sobre a origem na tabela
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Tem dois fatos, muito importantes: primeiro mesmo na pobreza, a minha
família era pobre de gritar de noite. Mesmo muito pobre. Meu pai sempre
facilitou que a gente estudasse [...] e facilitou também que a gente participasse
da comunidade, poder ir à escola e pertencer à Prelazia. (VANIA,
Coordenadora ANSA, grifo nosso).

Esta igreja popular, aliada e alinhada com partidos políticos progressistas que
buscavam a democracia e representando o setor mais progressista da Igreja Católica,
exerceu o papel de “partido” (em sentido gramsciano) e suas equipes desempenharam o
papel de intelectuais orgânicos, liderando, organizando, inovando, lutando contra a
ditadura e as relações de dominação. “[...] Um partido poderá ter uma maior ou menor
composição do grau mais alto ou do mais baixo, mas não é isto que importa: importa a
função, que é diretiva e organizativa, isto é, educativa, isto é, intelectual” (GRAMSCI,
2010, p. 25). Para Gramsci (1977) o partido deve ter a capacidade de mobilizar, deve
exercer ações educativas, disciplinares, colocar os problemas em discussão, trabalhar com
slogans que sintetizem os objetivos da luta. A bandeira da época era Terra e Direitos.

6.1.1 Crise e inflexão em tempos neoliberais
Contudo, esse trabalho sofreu um momento de inflexão, que se firmaria com a
aposentadoria do bispo Pedro Casaldáliga e a progressiva limitação física que a doença
lhe trouxe. Um momento que coincide com a hegemonia neoliberal que se instala a partir
da década de 1990. Como sabemos a democracia e hegemonia neoliberal, e a posterior
vitória do Partido dos Trabalhadores no governo brasileiro, que não promoveu rupturas
estruturais, veio junto com o enfraquecimento da organização popular, que tinha sido
construída na resistência.
No Araguaia, a desmobilização de todo esse movimento surgido nos 1970 foi
evidente diante de uma realidade que mudava rapidamente. É inegável que a luta e
resistência das comunidades analisadas, com apoio das equipes de pastoral alinhadas a
Pedro Casaldáliga, obtiveram conquistas a partir da Constituição de 1988 (criação de
assentamentos; “créditos”; homologação de terras indígenas e etc.), não obstante, a
estrutura de resistência e organização fosse degringolando.
Canuto apontou em sua entrevista que, talvez, eles não tenham conseguido realizar
uma formação mais intensa e eficaz de lideranças. “[...] Não descobrimos uma
metodologia mais adequada para isso”. Porém, um elemento de altíssimas consequências
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que apareceu com frequência nas falas dos entrevistados e entrevistadas foi o impacto da
enxurrada de pessoas vindas de fora:
A religião foi se modificando muito rapidamente e enchendo de gente que
nunca conheceu essa história, que não participou dessa história[...]. Chegou
gente de todo lado que não conheceu essa história, né? E, então, os grupos
políticos mais de direita acabaram fazendo a cabeça e conseguindo apoio e toda
uma campanha contra a Prelazia, porque a Prelazia era contra o progresso,
contra o desenvolvimento. Então, a própria criação das colonizadoras
(Canarana, Água Boa, Querência, Vila Rica, Confresa, Santa Cruz do Xingu).
Ariovaldo, analisando isso, dizia que era uma estratégia do governo porque
aqui tinha as grandes fazendas, os grandes empreendimentos e os posseiros.
Não havia possibilidades de aproximação e, aí, a criação de colonizadoras.
Trouxe gente do Sul, já com mentalidade mais capitalista, com um certo
capital, uma certa reserva que serviria como um colchão de amortização dos
conflitos. Então, aí, que esse grupo todo grande, que veio com outra
mentalidade, com outra cabeça, com outra tradição, acabou criando um outro
modo de ser e viver aqui (...). Aqui era só sertanejo, índio e fazendeiro que não
morava aqui. Nas fazendas eram só peões. (CANUTO, Prelazia SFA).

O efeito fragmentador das migrações de matriz gaúcha na região, com seus
projetos específicos de colonização e a dispersão da “memória histórica” entre tantos
fluxos humanos foram consequências óbvias nesse processo histórico de disputa pela
terra no Araguaia. Percebemos nas nossas incursões na região que, na atualidade, quase
não há repasse e\ou rememoração detalhada das lutas acontecidas por parte das
organizações da sociedade civil. Algumas mulheres do assentamento Dom Pedro com as
que conversamos em roda, o expressam assim: “Não conheço o passado de 1970, só
depois de 97”; “Eu sei mais ou menos, por estar em contato com as organizações, não
profundamente como a gente gostaria, mas sabemos que a luta não foi fácil”. Para a
entrevistada Vânia
[...] têm muitos que desconhecem hoje porque não viveram esse período rico
que a gente viveu e a transmissão não é fácil. Muitos têm a orientação religiosa
de outras igrejas [...] a gente também não tem promovido muito contar essas
histórias do passado, ne? [...] também a gente recebeu muita gente de fora [...].
Esse universo das redes sociais ocupou muito as pessoas. (VANIA,
Coordenadora ANSA).

Outra entrevistada, afirma que no seu caso a história é repassada no âmbito
familiar assegurando a importância da memória para fortalecer a identidade coletiva:

É no WhatsApp no grupo da família, que a gente começou a contar a história,
mas isso é uma forma de fazer que os jovens tenham essa identidade.
Exatamente a identidade através da história, que você sabendo de onde vem,
tem raiz, tem história e você tem vontade de continuar e, não, para outro lado
que não é sua essência. (CLAUDINHA, Liderança RSX/AXA).
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As mudanças dentro da Igreja Católica, tanto a nível nacional como regional
levaram a um enfraquecimento da linha libertadora a partir da década de 1990.
Aqui foi a mudança de bispo [2005]. O estilo de igreja acabou se mudando, até
que os princípios, os valores, mas acabou. Trouxe muitos agentes e padres de
fora que não conheciam nossa realidade e transferiu a ação pastoral de outro
canto para cá. Já não era... No primeiro momento, a coesão da equipe pastoral
era muito forte, política, ideológica e pastoral. O estilo de vida simples, as
casas eram muito simples, os meios de deslocamento também eram. Eu andava
tudo de bicicleta, depois de moto. Quando chegou Dom Leonardo, as casas
foram melhorando, todas as equipes tiveram carro. Deixou 6 Mitsubishi. Aí,
tinha um carro para o bispo, um carro não sei para quem...O Leonardo é muito
bom, o lugar bom dele foi na secretaria da CNBB. Ele apoiou a luta de
Marãiwatsédé, a luta de Bordolândia. Não se omitiu. Assim, mas era outro
estilo, outra coisa, a preocupação de ter padres e irmãs em todo canto, não
houve mais aquela coesão. (CANUTO, Prelazia SFA).

As pessoas que tinham estado nas equipes de pastoral e nos diferentes projetos da
Prelazia foram saindo, até “porque muitas vezes essa luta é cansativa. Você entra em um
grupo, um diz que vai, não vai. O pessoal também cansa”, como disse Canuto em sua
entrevista. Posteriormente, o bispo da Prelazia, Dom Adriano, encontrou uma igreja
esvaziada e desmobilizada.

Cheguei em 2012. A Prelazia teve um grande problema, pois Pedro começou
com Parkinson em 1998. Aí, começaram a sair os agentes de pastoral. A
resistência das equipes pastorais a Pedro ir embora da região teve um custo. O
bispo que veio depois de Pedro [Dom Leonardo] sofreu muito nos seis anos
que esteve, porque não teve nenhum apoio da igreja local, e se encontrou com
pouquíssimos agentes de pastoral. Ele não conseguiu trazer agentes e a coisa
paralisou. Quando eu cheguei encontrei 36 agentes (leigos e religiosos), deles
12 entre 70 a 90 anos de idade. Anemia pastoral profunda. A igreja do povo
tinha sumido quase por completo. (RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO A
MANOS UNIDAS, 2019).

Observamos, também, que o posicionamento radical, que a igreja de Pedro
manteve durante as primeiras décadas para enfrentar o latifúndio gerou rejeições que, de
alguma forma, permanecem na memória de alguns atores sociais da região com relativa
influencia, como é o caso do fazendeiro e ex-prefeito de São Félix do Araguaia:

A Igreja Católica, qual é o problema? Eu deixei de frequentar a Igreja Católica.
Vou lá de vez em quando, porque quando você sentava na Igreja Católica: “Tem aquele latifundiário que mandou matar fulano”. Coisa que não tem nada
a ver. Eu vou na casa de Deus, pra quê? Pra ouvir a palavra de Deus. Eu não
vou lá para ouvir falar de um amigo meu, porque aí estou pegando no... Porque
aí, eu vou ficar com raiva. Estou lá, começam a meter o pau em você, nós dois
somos amigos. Aí, filho da puta falando mal da pessoa que nem conhece, não
é assim? Então, houve essa distância e, nisso, que aconteceu? As igrejas
evangélicas começou a expandir. Eu acho que tem uns 30 segmentos. Eu fui
até batizado na evangélica porque eu estudei fora. Estudava no internato, eu
tinha que...camaleão... tinha que estar ali dentro (risada). Eu não ia ficar ali
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dentro como católico, “Opa! Estou aqui...” (FILEMÓN, Fazendeiro e exprefeito).

O espaço foi sendo ocupado pela nova onda de igrejas evangélicas. “Pela ausência
de padre [na católica], na região tem muita evangélica. Os crentes não têm conhecimento
para isso. Os pastores são tudo produtor rural, a maioria deles é semianalfabeto” (IVONE,
Assentada Pa Dom Pedro).
Para o entrevistado Filemón, o universo das evangélicas na região “virou mais
comércio porque todo mundo é pastor, todo mundo faz culto, todo mundo faz isso, né?”.
Para o entrevistado os evangélicos descobriram como enganar as pessoas, como
sugestioná-las em relação à cura e se enriquecer com isso.
O Valdomiro237 vinha pescar aqui de avião, num jato, um jato, hoje, de 20
milhões... Eu falava para ele: - Valdomiro, para que isso? Eu estava prefeito.
Eu não sou deus, nem semi-deus, mas o povo acredita no que eu faço. Eu acho,
assim, estão enganando muito o povo e o povo carente aceita. Os aposentados
aqui, 80% dos aposentados aqui, pagam 80 reais por mês, tem um boleto pra
igreja do Valdomiro. (FILEMON, Fazendeiro/ex-prefeito).

Essas igrejas neopentecostais se apoiam na teologia da prosperidade, que a partir
dos anos 1970 foi invadindo o Brasil. A utilização de grandes meios de comunicação
(televisão e rádio) e a promessa de curas milagrosas, expulsão de demônios, vida sem
sofrimento, prosperidade financeira, se mostraram armas extremamente eficientes para a
captação de adeptos (REBOLLAR, 2019).
O braço da Igreja Católica, que foi protagonista na conquista de direitos na
organização popular, na luta pela Reforma Agrária, segundo a avaliação de lideranças
locais que cresceram com ela, perdeu espaço apresentando uma crise profunda no seu
projeto:

Com relação à igreja eu vejo que está muito mudado, e é um mudado... Que
ela está perdida, não tem mais um fio da meada para seguir. Ela apaga fogos
aqui e ali, quer acolher todo mundo, mas não tem uma direção. Está faltando
uma direção e, o que eu vejo e, pelo papel que ela teve de formar essas pessoas
através da educação, líderes comunitários, animadores da região para ser
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Valdemiro
Santiago
de
Oliveira (Palma, 2
de
novembro de 1963)
é
um
líder evangélico e televangelista brasileiro, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. Durante dezoito
anos atuou como bispo na Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), da qual foi desligado do quadro de
pastores, em 1998, após problemas com a liderança. Alguns dias depois, fundou a Igreja Mundial do Poder
de Deus, que absorveu parte dos membros da Universal e, hoje conta com mais de 2.000 templos espalhados
pelo Brasil, sendo a sua maioria no estado de São Paulo e de dimensões modestas, tratando-se na verdade
de readaptações de garagens, estacionamentos e pequenos pontos comerciais. Em janeiro de 2013, a
revista Forbes avaliou sua fortuna em aproximadamente 220 milhões de dólares (450 milhões de reais).
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protagonistas, ou a questão da saúde...Se perdeu. Hoje tem o Estado, tem
algumas organizações presentes, e vejo que é um período tão importante como
foi na época da ditadura, que agora é que deveria ter daquela essência deveria
ter alguma bandeira, alguma coisa, e não tem. Isso está pulverizado. Então a
igreja não tem, esqueceu o social enquanto igreja. Hoje ela está mais para o
outro lado da igreja. Não está como a renovação carismática, mas está do lado
dos ricos e, ela sempre foi do lado dos pobres. Não é que ela queira estar do
lado dos ricos, os ricos ocuparam o espaço dentro da igreja e aí... Isso não é
legal para a região. (CLAUDINHA, Liderança RSX/AXA).

A igreja não soube adaptar a sua “estratégia” à pós-ditadura e hegemonia
neoliberal? A radicalidade necessária para enfrentar as condições de violência e injustiça
dos anos 1960, 70, 80 deixou de fazer sentido a partir da década de 1990, alcançando-se
um consenso passivo? A maior presença do Estado deslocou e desmobilizou à sociedade
civil organizada?
As novas gerações migrantes com suas histórias, suas culturas foram ocupando o
território, dando origem a cidades e fortalecendo um novo modelo de agricultura acorde
com a visão capitalista. A onda evangélica se espalhou. O agronegócio se transformou no
novo representante do “progresso” brasileiro. A luta pela terra se tornou luta por
permanecer nela carregando novos e enormes desafios. Em entrevista, Canuto ressalta
“[...] A luta pela conquista da terra é bom, depois que ganhou, hummm! O MST ainda
consegue alguma coisa com cooperativas, mas não consegue ser em todo lugar”. Tudo
isso, junto a uma igreja popular que se recolheu e perdeu protagonismo e apoio dentro da
própria instituição católica.
6.2 OS “SUB-ALTERNOS” E A SUBMISSÃO
Analisando as possíveis sementes revolucionárias, contraposições ao sistema
exploratório do capitalismo, ainda que, essa contraposição não seja coerente e carregue
profundas contradições, interessava-nos indagar o que faz com que, na atualidade, grupos
subalternos resistam a este tipo de dinâmica. Partimos do potencial dos grupos que
Semeraro (2012), apoiando-se em Gramsci, apontou:
Na alternativa revolucionária desenhada por Gramsci, portanto, há uma
profunda sintonia com a etimologia de “sub-alterno”, cujo significado deixa
entender a emergência do outro (alter) que está em baixo (sub). A insurgência
de quem ocupa uma posição inferior, sim, mas que é dialeticamente “outro”,
imprevisível, surpreendente e indomável, outro termo de uma relação desigual,
mas nem por isso incapaz de iniciativa, de aprender a “pensar, estudar, dirigir
ou controlar quem o dirige” (Q 12, § 2, p. 1547). Uma verdadeira alternativa,
para Gramsci, só pode surgir dos que sofrem duramente as contradições do
sistema. Porque, justamente pelo fato de ocupar um outro lugar em relação ao
centro despótico, têm a possibilidade de criar propostas inauditas a partir da
peri-feria, ou seja, do perímetro definido pelo centro, da margem além da qual,
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incapaz de ir, o sistema encontra os limites que o cercam, questionam,
pressionam e ameaçam, como os “bárbaros” às portas do império.
(SEMERARO, 2012, p. 66).

Observamos como os grupos pesquisados resistem-desistem-resistem. Driblam
uma luta contra a dinâmica da “acumulação primitiva”. Como sabemos, graças aos
estudos críticos de Marx, a “acumulação primitiva”, ou seja, a “pré-história do
capitalismo” na “superação” do feudalismo teve como um elemento fundante a
apropriação da terra e expropriação dos camponeses. Diz Marx que “[...] os proprietários
consideram a expulsão dos camponeses como um princípio intangível, uma necessidade
agrícola, e a operação continua sua marcha tranquila e regular como se se tratasse de
desbravar as florestas virgens da América ou da Austrália” (MARX, 1982, p.178). Ora,
ainda que na Europa isto se desse a partir do século XV, XVI e a realidade brasileira seja
outra, no século XXI continuam a existir processos de “transição” em direção à dinâmica
capitalista.
Os processos específicos de acumulação que Marx descreve – a expropriação
das populações rurais e camponesas, a política de exploração colonial,
neocolonial e imperialista, o uso dos poderes do Estado para realocar recursos
para a classe capitalista, o cercamento de terras comuns, a privatização das
terras e dos recursos do Estado e o sistema internacional de finanças e crédito,
para não falar dos débitos nacionais crescentes e da continuação da escravidão
por meio do tráfico de pessoas (especialmente mulheres) - todos esses traços
ainda estão entre nós e, em alguns casos, parecem não ter sido relegados ao
segundo plano, mas, como o sistema de crédito, o cercamento de terras comuns
e a privatização, tornaram-se ainda mais proeminentes. (HARVEY, 2013, p.
293).

Poder-se-ia argumentar que os grupos pesquisados não sofrem na atualidade
ameaças diretas e contundentes de expropriação e/ou exploração, apesar de estas terem
acontecido entre a década de 1960 e 1990, como vimos238. Na atualidade, o grupo de
assentados tem sua terra “garantida” e, os indígenas Xavante sua terra homologada,
contudo,
[...] houve exemplos de acumulação primitiva que foram relativamente
pacíficos. As populações eram menos forçadas a sair da terra do que atraídas
pelas possibilidades de emprego e pelas perspectivas de uma vida melhor
oferecidas pela urbanização e pela industrialização. (HARVEY, 2013, p. 291).

238 A garantia da terra conquistada ao longo de décadas está, na atualidade, correndo grande risco com
o governo de Jair Messias Bolsonaro, aliado aos setores mais radicais do agronegócio que visam a
exploração irracional dos recursos naturais e a expansão territorial sobre a Amazônia e Cerrado.
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Há inúmeras formas de promover a capitulação de uma visão de mundo coletiva,
solidária, comunitária, de modelos econômicos que atuam alternativamente à lógica do
capital. Por exemplo, quando Marx explica a acumulação primitiva “ele mostra como o
dinheiro dissolve a comunidade tradicional e, ao fazê-lo, torna-se ele mesmo a
comunidade” (HARVEY, 2013, p. 281-282). Não é incomum encontrar declarações como
esta:

Eu sempre batia na tecla que, enquanto nosso grupo não tinha dinheiro, nós
éramos feliz, se reunia mais, ia na casa um do outro, trocava experiências.
Quando surgiu o dinheiro, parece que vem para dividir, para detonar, porque a
ambição das pessoas é demais. Tanto que as pessoas entram na associação e,
quando vem que vai gerar recurso esquece de aquele olhar, da matemática da
agroecologia: se você tem o que comer, você tem dinheiro. Às vezes, não tem
dinheiro vivo, mas você tem tudo na sua mesa. (ROSE, Assentada Pa Dom
Pedro).

Entretanto, “[...] a comunidade tradicional não capitula sem lutar” (HARVEY,
2013, pp. 281-282), ainda que essa luta não se constitua como um corpo orgânico coerente
e que se gerem contradições nas três frentes que Gramsci apontava (Toledo, 2013): a
econômica (contra o capitalismo); a política (contra os poderes dominantes) e a luta
ideológica (a favor de uma reforma intelectual e moral que gere um novo Estado). Os três
campos, sabemos, andam juntos e interatuam de forma complexa.
Concretamente, a luta econômica dos grupos subalternos se encontra em
conquistar condições de vida dignas “fora” do modelo capitalista do agronegócio, ou seja,
manter a terra e ter condições de viver nela. A luta política significa efetivar a participação
democrática, através das próprias organizações, na estrutura do Estado, com força
suficiente para exercer um poderoso controle social sobre os poderes políticos e garantir
participação em políticas públicas que favoreçam o modelo de vida defendido por
camponeses, indígenas e organizações de apoio. A luta ideológica encontra-se na
aquisição da consciência de próprio valor no mundo, no conhecimento da própria história
e preservação das culturas, de valores como a “liberdade”, solidariedade, respeito à
natureza e à diversidade socioambiental.
Romper a condição subalterna passa por superar as relações de dependência e
submissão com as forças dominantes que atuam através da exploração econômica (do
homem e da natureza). Transformar as relações racistas e excludentes no modo de fazer
política e ultrapassar a visão de mundo neocolonial, que naturaliza a inferioridade e
superioridade dos seres humanos. Significa, portanto, transformar as relações capitalistas
mediadas por tempos acelerados, isolamentos individualistas, dependências e
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neofascismos. “[...] Tal ruptura requer um complexo trabalho ideológico, cuja premissa é
o conhecimento dos elementos que devem ser removidos da própria concepção de mundo
para possibilitar a cisão” (DORE, 2011, pp. 84-85).
Nesse sentido a importância essencial de superar a episteme racial, que desde a
perspectiva da decolonialidade do poder (QUIJANO, 2014a, 2005) 239 se estende à
dimensão de gênero, que “[...] é reconhecida hoje como altamente significativa, porque a
acumulação primitiva acarretou muitas vezes uma perda radical de poder das mulheres, a
redução delas à condição de propriedade móvel e o reforço das relações sociais
patriarcais”. (HARVEY, 2013, p. 291). Nos trabalhos que as entidades da AXA realizam
destaca maioritariamente a presença das mulheres, sejam elas camponesas ou indígenas.
O empoderamento das mulheres240 é um objetivo comum da AXA, que tem resultados
concretos visíveis, por exemplo, como explica a entrevistada Vania, em relação à
mudança observada: [as mulheres] se separaram de seus companheiros violentos, passam
a cuidar mais de si, do corpo, dos filhos, que começaram a reivindicar espaço para estudar,
para fazer coisas, para conviver com outras pessoas”. Encontramos também essa força
de ruptura em mulheres indígenas que saíram do espaço doméstico, estudando fora das
aldeias e conquistando um lugar de fala no espaço público, antes exclusivamente dos
homens. É o caso da entrevistada Carolina, atual cacica da aldeia Mazabdzé na TI
Marãiwatsédé.
Em relação à produção, sabemos que 70% da alimentação na mesa do brasileiro
vem da agricultura camponesa e, como nos disse o entrevistado Alexandre, “alguns
levantamentos do IBGE mostram que dessa produção da agricultura familiar mais ou
menos 40 % é produzido por mulheres, então, é a força que tem as camponesas no campo,
hoje, na produção de alimentos saudáveis”. São elas também as que apresentam maior
capacidade de diálogo intercultural. A importância da mulher nas lutas subalternas não é
desprezível, aliás, requer de estudos específicos que não cabem nesta pesquisa.

239 Na América, a ideia de raça foi uma maneira de outorgar legitimidade às relações de dominação
impostas pela conquista. A posterior constituição da Europa, como nova identidade depois da América e a
expansão do colonialismo europeu ao resto do mundo conduziram à elaboração da perspectiva eurocêntrica
do conhecimento e, com ela, à elaboração teórica da ideia de raça como naturalização dessas relações
coloniais de dominação entre europeus e não-europeus. Historicamente, isso significou uma nova maneira
de legitimar as já antigas ideias e práticas de relações de superioridade/inferioridade entre dominantes e
dominados. (QUIJANO, 2005, p.118)
240 Entendendo que o empoderamento feminino está ligado a uma consciência coletiva por parte das
mulheres e é constituído de ações tomadas por mulheres que não se deixam inferiorizar por causa de seu
gênero e tomam atitudes que vão contra o machismo imposto pela sociedade.
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A questão da subalternidade foi abordada nas entrevistas de forma direta.
Perguntamos as percepções e observações que os entrevistados faziam sobre este tipo de
atitudes e relações. A interpretação espontânea que os entrevistados fizeram do termo
subalternidade foi semelhante ao de submissão.

A gente se coloca numa posição bastante subalterna ainda. A gente se policia,
se vigia, mas a gente ainda tem uma posição subalterna, sim! Eu acho que as
relações estabelecidas com a igreja em certo modo me dão clareza dessa
submissão aí, com a igreja especificamente. A mesma igreja que me coloca em
um mundo que me liberta... Eu ainda me sinto bastante subalterna aí. (VÂNIA,
Coordenadora ANSA).

Aqui se chama a atenção para as relações “desiguais” junto à Igreja Católica de
hoje, uma igreja que também “salva” (liberta na desigualdade?). A entrevistada, também
percebe nos agricultores uma baixa autoestima, chegando a se colocar em atitudes servis
e dependentes com os trabalhadores da ANSA.

Então, mesmo nós, os de casa, que vivemos na região - eu sou de Serra Nova
-, quando eu vou pra o assentamento, eu percebo no trato comigo, com a equipe
da ANSA, essas relações subalternas, assim... É como se nós fossemos os que
soubéssemos de tudo, aquela pessoa que vem como um ser para resolver os
problemas e, tem sim, muita atitude subalterna com a gente. (VÂNIA,
Coordenadora ANSA).

Esse tipo de relações e dependências existem de forma geral em relação ao que
vem de fora, mas parece existir também a consciência e busca de superação nas lideranças
das entidades, como manifestado nas entrevistas.

Nesse interior do Araguaia Xingu, a gente está bem distante de um grande
centro e a gente tem atitudes, de nosso povo em geral, eu, minha família, temos
atitudes muito subalternas em relação ao outro, esse outro que vem de fora. É
muito difícil romper com isso. Agora a gente tenta, e toda nossa ação é dirigida
para que, assim como aconteceu comigo, que eu me valorizei, que eu me veja
como parte sujeito dessa história, que a minha fatia, que me compete nesse
bolo é tão importante quanto a de outros. (VÂNIA, Coordenadora ANSA).

A percepção que se tem dos indígenas em relação à submissão é diferente da que
se tem do camponês. Os indígenas Xavante de Marãiwatsédé não parecem ter declinado
de um alto conceito de si e de sua autonomia cultural e social:

Com os Xavantes, eu vejo que não há [subalternidade]. Eu percebo que os
Xavantes se colocam sempre com um ar de superioridade e, as mulheres
Xavantes com quem eu convivi, com quem eu convivo, a Carolina, por
exemplo, eu não vejo nela traços de submissão. Eu vejo traços de superioridade
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na sua ação. Ela demonstra muito... Saber bem esse espaço. (VÂNIA,
Coordenadora ANSA).

Carolina Rewaptu, cacica Xavante, nunca fala de inferioridade ao explicar a
dificuldade que outras mulheres indígenas da TI possam ter nas suas interações com
atores sociais externos. Ela fala de timidez, pois o universo da mulher sempre foi o espaço
doméstico e há uma natural insegurança na circulação em novos espaços. É novidade
poder sair, encontrar mulheres diferentes, participar de encontros. Quando em 2010, as
mulheres Xavante começaram a participar da RSX: “[...] foi difícil porque as mulheres
indígenas são tímidas para fazer uma organização. O trabalho e a renda são para elas, não
para ninguém mais. Mas, no começo, a gente não sabia” (CAROLINA, Cacica Xavante).
A partir de 2018, quando o grupo de Marãiwatsédé começa a abrir novas aldeias para
ocupar o território reconquistado, “[...] houve medo, preocupação de que as mulheres
coletoras desistissem, quando abriram aldeias novas, mas até hoje as mulheres
continuam” (CAROLINA, Cacica Xavante). Ou seja, o grupo de mulheres coletoras que
se dividiu junto com as aldeias, continuou a manter-se unido no trabalho promovido pela
RSX e OPAN.
Perguntamos à cacica sobre o que achava dos “brancos” considerarem sua forma
de vida inferior e atrasada, ao que respondeu com convicção: “[...] O mundo para eles é
a riqueza da natureza. Nós conservamos a natureza, o meio ambiente para todos nós. Não
concordo em que falem que somos atrasados, porque é nossa raiz da vida [...]. Os poderes
não podem barrar a nós” (CAROLINA, Cacica Xavante, grifo da autora).
Essa postura e defesa da própria visão de mundo, sem medo do branco, quiçá tenha
a ver com que “[...] as perspectivas Xavante sobre suas relações com os brancos estão
estreitamente ligadas à concepção de que nós, brancos, fomos criados por um Xavante
ancestral ou mítico” (FERNANDES, 2005, p. 65). Os Xavante se chamam a si mesmos
“A’uwe Uptabi” que significa “povo verdadeiro”. Segundo Fernandes (2005, p. 70) “[...]
os Xavante não são o que são por falta de opção, mas, sim, por uma questão de escolha”.
Há uma grande diferença entre os assentados pesquisados e os Xavante, pois o processo
de luta pela demarcação da TI promoveu um grau coesão difícil de encontrar nos grupos
camponeses, que foram fragmentando-se ao longo dos anos.
Os Xavante de Marãiwatsédé não só reproduzem sua cultura, sua visão de mundo,
como fazem questão de difundi-la. No contato com os brancos que convivem com eles há
sempre uma tentativa de “absorvê-los”, convertê-los à própria visão de mundo, como
conta Marcelo, indigenista da OPAN, entrevistado em 2020:
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Eles sempre, quando tem cerimônia, sempre chamam para participar. O jeito
deles é altivo, não abaixam a cabeça, não. Eles encaram e enfrentam. Com a
gente tem uns que passam medo em você, parece que ficam bravos, mas
querem ver sua reação. Com os que a gente é mais chegado, é um pouquinho
menos. A gente sempre vai ser inimigo deles. A gente está lá porque eles
necessitam de nossa ajuda. Para eles, eles são os melhores. E a gente... (risos).
Eles são os puros de raça, os mestiços enfraquecem o povo. Não gostam de se
misturar porque começam a ficar fracos. Mas tem casos de casamento com não
índios. Eles têm dependência da cidade, de fazer a compra. Tem muita
dependência. Mas se falar daqui em diante ninguém sai da terra, eles se viram.
Os brancos que convivem com eles vão ser puxados para um clã. Eles gostam
de mostrar a cultura deles, de ensinar, ensinar a língua, as partes do ritual,
contam bem detalhado. Você sente que é para você conseguir entender e
gostar. Quando estamos na aldeia eles sempre falam. Eles gostam que a gente
participe da cerimônia. Eu sou da turma que fica lá cantando. Para eles quanta
mais gente tiver no grupo mais forte. (MARCELO, Indigenista OPAN).

Como vemos, os grupos subalternos “[...] não são apenas múltiplos, mas também
divididos e bastante diferentes entre si” (BUTTIGIEG; LIGUORI, 2017, p.747). Criar
uma unidade orgânica, uma vontade coletiva necessariamente passa pela superação
dessas divisões. As atitudes de “submissão” dos assentados e, até, de lideranças das
entidades, junto com a postura de “superioridade” dos Xavante fazem parte dos grupos
que resistem à “absorção” pelas dinâmicas capitalistas e configuram uma subalternidade
que ainda que resista, sofre a permanente ameaça e dominação de setores hegemônicos.
Confrontar a condição subalterna requer pôr esforços contra essa “frente ideológica” que
busca a preservação das relações de dominação. A “unificação” nessa luta comum dos
grupos subalternos com diferentes graus de autonomia, eis uma questão central. Uma
“unidade” que precisa se alavancar em direção à grande política, em direção ao
reconhecimento de serem todos, também, Estado.
Mas, será possível conquistar uma unidade “cultural-social” entre grupos com
culturas e visões de mundo tão diferentes?
Esta questão é relevante e mereceria aprofundamento. Pode-nos conduzir a ter que
pensar na conformação de uma identidade comum que agregue multi-identidades, de uma
cultura comum que agregue multi-culturas, ou seja, uma “concepção de mundo” que seja
capaz de abrigar multi-concepções de mundo. Vivemos uma realidade multicultural, que
segundo Tapia (2007, p.134) “[...] é um tipo de condição social que resulta da coexistência
e sobreposição de diversas culturas em um mesmo território político e social”, cujas
origens se encontram nos processos de colonização; nos processos migratórios
consequência dos processos de acumulação e articulação capitalista; nas guerras
contemporâneas, etc. Segue Tapia (ibidem): “[...] Por regra geral, a condição
multicultural é mais ou menos colonial ou de relação desigual entre culturas, poucas vezes
é democrática e igualitária”. Não nos cabe entrar na discussão do multiculturalismo,
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complexa e com variados discursos e narrativas, mas reconhecer se existem processos de
unificação desde a diversidade cultural subalterna levando em conta com Lacorte (2017,
p.791) que
A “unificação cultural” em Gramsci está diretamente ligada à questão da
objetividade do real, ou seja, da conquista da objetividade que se livra “das
ideologias parciais e falaciosas”. Busca-se dessa forma a superação das visões
estritamente particulares, constrói-se uma homogeneidade de abordagem
cognitiva à realidade, pela qual se pode afirmar algo como “objetivo”. [...]
Vontades desagregadas se unificariam, por tanto, para um mesmo fim “com
base “em uma idêntica e comum concepção de mundo”.

Entende-se que o trabalho de articulação das lutas, nas quais se reconhecem as
diversas matrizes históricas e culturais de numerosos grupos subalternos que procuram
aproximação, diálogo, convergências de projetos e construção de unidade política, na
pluralidade de pontos de vista, em prol do modelo agroecológico (que como vimos, vai
além de ser uma proposta produtiva e local) faça parte de um processo que busca e tenha
potencial para a “unificação” dos grupos na disputa por hegemonia.

6.3 O ESPÍRITO DE CISÃO NA BUSCA DA LIBERDADE CAMPONESA E
AUTONOMIA INDÍGENA
Uma das questões mais relevantes no perfil dos entrevistados; lideranças da AXA;
religiosos da Prelazia; assentados, Xavante e outros (fazendeiro e político local e
presidente de sindicato) é que a maioria tem uma história de migrações entre estados e
cidades.241 Quase todos têm experiências de vida urbana, seja por motivos econômicos,
de saúde, de educação, de origem, etc. (Quadro 4)

Quadro 4 - Grupo e Origem e Percurso dos Entrevistados

NOME
Filemon
1

GRUPOS

ORIGEM, PERCURSO

(Outros) Fazendeiro e
Político Local. Exprefeito,
possível
candidato em 2020.

Veio do Maranhão em 1964. Pai
farmacêutico. Chegaram com a
abertura da Suiá-Missu. Estudou em
Goiânia e morou em várias cidades da
região até se instalar em SFA, em
1977.

241 Os fluxos têm sido entre estados: Maranhão, São Paulo, Pará, Goiânia, Santa Catarina e cidades da
região: São Felix do Araguaia, Confresa, Querência, Porto Alegre do Norte, Santa Terezinha e Alto
da Boa Vista.
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2

Rui

Canuto

(Outros) Presidente de
Sindicato Rural Alto da
Boa Vista
(Prelazia) de SFA. Expadre e agente de
pastoral.

3

Vânia
4
Ana lúcia
5

Claudinha
6

Alexandre

Chegou na região 1985. Mora no
assentamento Mãe Maria desde 2001.
Nasceu em RS, mas morava em
Campinas. Era seminarista quando em
1971 chegou à região atendendo um
chamado da Prelazia para ajudar na
educação.

(AXA). Coordenadora Nasceu em Serra Nova/Araguaia. Faz
ANSA
anos que mora em SFA, onde casou.
Fez graduação em Água Boa, em
1997.
(AXA) Coordenadora Nasceu em São Felix do Araguaia.
projetos
ambientais Entrou na ANSA em 2002. É formada
ANSA.
em
administração
e
tem
especialização em gestão pública.
(AXA). Participou por Nasceu no Pará, mas criada em SFA.
anos da CPT. Foi Hoje ela mora em PAN Coloquei nas
coordenadora e é siglas é municipio. A família vem do
liderança da RSX.
trabalho em fazendas. Graduou-se em
Engenharia Florestal em Cuiabá.
(AXA)
CPT Coordenador

Natural de Goiás, ordenado padre em
2004, chegou na região em 2005.

(AXA)
Indigenista OPAN

Turismólogo. mora em Nova
Xavantina. Faz parte da equipe da
OPAN
trabalhando
na
TI
Marãiwatsédé desde 2016.

7
Marcelo
8

Carolina
9

Silvia

(Xavante) cacica e Nasceu em Marãiwatsédé. Foi
coordenadora do grupo obrigada a sair com 6 anos
de mulheres coletoras percorrendo com seu povo várias
missões católicas. Esteve no internato
até 12 anos, depois voltou com a
família, até retomar a TI.
(Assentada)
Pa Dom Pedro
São Felix do Araguaia

10

11

Claudia

(Assentada)

Original de São Felix do Araguaia.
Ex-marido
desempregado,
que
decidiu ir para o assentamento
comprando e vendendo diversas
terras. Tem 3 filhos.
Saiu criança do Pará, mas rodou por
Goiânia, Água Boa, Canarana. Veio
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Pa Dom Pedro
São Felix do Araguaia

Cristina
12

Bruna
13

Alenira
14

Seus primeiros 3 anos foram no Pa. O
(Assentada)
Pai comprou, 17 anos atrás, uma terra
Pa Dom Pedro
no assentamento. Ela comprou depois
São Felix do de morar 10 anos em Confresa e
Araguaia
Goiânia.
(Assentada)
Pa Dom Pedro
São Felix do Araguaia

Jovem, morava em Goiânia teve
problemas com a mãe e foi morar com
o pai no assentamento, mas quer
voltar logo para a cidade.

(Assentada)
Pa Dom Pedro
São Felix do Araguaia

Mora há 22 anos no assentamento,
veio de Goiânia. Não conseguia
cuidar do filho, trabalhava de sol a sol.
Tinha um irmão na região.

Rose

(Assentada)
Pa Dom Pedro
São Felix do Araguaia

Ivone

(Assentada)
Pa Dom Pedro
São Felix do Araguaia

15

16

Eva
17

com os pais que, posteriormente, se
separaram. Está há 9 anos na região.
Trocaram casa por terra. Nunca foi da
roça. Ela veio para cuidar mãe e tia
que estavam sozinhas. Deixou a
faculdade.

(Assentada)
Pa.
Brasil
Querência

Pai vendia enxovais e percorria a
região. Na crise, perdeu tudo em
Goiânia e foi para a invasão Posto da
Mata. Conseguiu um lote em 1992.
No ano 2000, conseguiu um lote no Pa
Dom Pedro. Atualmente atua também
como agente de saúde.
Nasceu numa das maiores fazendas de
Goiás (os pais trabalhavam lá). Por
doença da irmã tiveram que ir para a
periferia da capital. Os pais foram
morar na invasão do Posto da Mata,
depois de um traumático assalto. Com
a
desintrusão
foram
para
assentamento Dom Pedro. Trabalha
também como professora.

Nasceu no interior de Santa Catarina
Novo (SC). Chegou em Querência em
1989.Veio com o marido. Terra
insuficiente para a família em SC.
Vieram todos, mas nem todos ficaram.
Em 2000, foi para o assentamento e
ficou até 2011. Depois foi na cidade
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(QUE) para estudar e voltou ao
assentamento

Fonte: A autora

Os assentados entrevistados, que na atualidade estão na defesa do modelo
socioambiental, estiveram, em alguma medida, distantes da história da região e possuem
uma experiência de vida de deslocamentos do campo à cidade. Quando explicam suas
razões para escolher a vida nos assentamentos, o fazem a partir das experiências urbanas.
Nessas argumentações há uma recorrência na utilização da palavra: liberdade. Mas, de
qual liberdade estão falando?
Quando Gramsci se pergunta “o que é o homem?”, pensa no que pode se tornar,
“isto é, se o homem pode controlar seu próprio destino, se ele pode ‘se fazer’, se pode
criar sua própria vida”. (GRAMSCI, 1999, p. 412). Para os entrevistados assentados, a
liberdade passa por ter quantidade e qualidade de tempo e dispor de controle sobre ele,
como diz Eva sobre a vida no assentamento:

A maneira de viver é mais tranquila, a gente conversa mais com as pessoas.
Tenho tempo. Na cidade é aquela correria, aquela rotina, aquela correria,
trabalhar tudo corrido, acordar 4 horas da manhã. Aí, a gente não tem tempo,
a gente não vive porque é aquela loucura. Chega em casa e tem o trabalho para
fazer. Vai ficando estressante. A gente precisa viver porque o trabalho é bom,
faz parte, mas a gente tem que viver também, não só pelo trabalho. (EVA,
Assentada Pa Brasil Novo Querência).

As relações trabalhistas na cidade chegam a desenhar uma contraposição entre
trabalho e vida. Representam a capitulação da própria autonomia, “[...] a separação entre
os operários e a propriedade nas condições de realização de seu trabalho” (MARX, 1982,
p.172). A entrevistada expõe claramente como, na própria experiência, a cidade tira dela
a autoridade sobre si. Então, representa retrocesso não se adaptar ao mundo “civilizado”?
Podemos dizer que há elementos de rebeldia na negativa a se adaptar ao grupo dos
assalariados dentro da exploração capitalista?
Outra entrevistada, na mesma linha, chega a enaltecer a ingenuidade e
simplicidade das pessoas do interior, esse ritmo que permite “apreciar” as coisas,
destacando a importância da afetividade e do tempo.

Nos grandes centros você tem tudo o que é de moderno, certo? Muito conforto
comparando com a zona rural. Tem opções, tecnologia, mas você é escravo do
tempo. Só vegeta. Levanta de madrugada, chega noite tem que preparar tudo
para o dia seguinte. No fim de semana tem que fazer a faxina. Tem tudo o que
te oferecem de bom, mas não tem tempo e não tem dinheiro para desfrutar
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daquilo ali. O grande é tão corrido que não enxerga ninguém. Passam milhões
de pessoas do teu lado e não enxergam ninguém. É uma barreira. Às vezes,
nem pede licença vai se costurando no meio daquele povo. Aí, quando vai
alguém da zona rural, ele chega, fica apreciando. Ele olha, ele para, às vezes,
até é roubado porque acha que tudo mundo é humilde que ninguém vai fazer
aquilo, com toda aquela simplicidade. Aqui a vida é sofrida, mas você tem
liberdade. A vantagem aqui é que, ali é aquela competição do capitalismo
vence quem é o maior, quem é o mais forte vence, quem não vence é expulso
vai ficar só, discriminado. Aqui é tudo difícil, mas a vantagem é que você tem
harmonia com a natureza. Trabalha corpo a corpo. Trabalha a afetividade e em
grandes centros é isso; você não tem amigos, você não tem ninguém. Você não
pode nem ter amizade, que se conhecem teu ponto fraco podem usar para te
derrubar [...]. Eu gosto da liberdade, interagir com a natureza mesmo com
dificuldade, mas a qualidade de vida é melhor. (IVONE, Assentada Pa Dom
Pedro).

Deparamo-nos com “a dialética quantidade-qualidade” que “[...] é idêntica àquela
necessidade-liberdade” (GRAMSCI, 1999, p318) sendo tratada de forma dicotômica; ou
quantidade ou qualidade, ou muito ou pouco. Dentro dessa lógica do “pouco com
qualidade” se opera uma crítica ao consumismo.

A questão do capitalista hoje ele trabalha muito na questão do consumismo,
pra quê? Para que as pessoas deixem de valorizar o pequeno, o pouco. Que não
é pouco na verdade. A gente não vai levar nada. A gente tem que ser feliz,
tranquilo com o que a gente tem, com qualidade, agora por causa do
consumismo é muita propaganda de coisa boa que as pessoas querem viver
hoje praticamente sem esforço nenhum. (ROSE, Assentada Pa Dom Pedro).

Se o contexto fosse outro, com políticas públicas adequadas às diversidades
produtivas e econômicas, certamente tanto o trabalhador rural como o indígena
melhorariam consideravelmente suas condições de vida, talvez rompendo em alguma
medida a dicotomia estabelecida entre quantidade-qualidade.
Certo conformismo com a vida “humilde”, que detectamos nos agricultores
entrevistados, parece encontrar argumentos em algumas experiências malsucedidas de
quem quis aumentar sua produção.

Que aconteceu? O cara tinha 50 vacas dentro do assentamento e produzia seus
80 litros. Nós tiramos o gado dele todinho, a terrinha dele pequena, trouxe
cana, calcaríamos a área dele. Só isso que o município fez e pagava o agrônomo
que vinha da Embrapa, o município nunca deu 1 litro de óleo. Ele tinha que
trabalhar com os braços dele para produzir, ele estava produzindo 250 litros de
leite, chama-se balde cheio aqui no assentamento. Do dia que eu deixei o
município, que entrou outro prefeito, incentivou ele a pôr, como se chama isso,
uma ordenhadeira, pôr isso, pôr aquilo. Está devendo trezentos mil no banco.
Não tá produzindo leite e tá com ele guardado. Você tem que mostrar para o
cara que é ele que tem que trabalhar, ele que tem que produzir, e é o que está
faltando na nossa região. (FILEMON, Fazendeiro/ex-prefeito).
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Este tipo de experiência parece levar ao fazendeiro/empresário entrevistado a
justificar que o “pequeno” deva continuar “pequeno”. Assim sendo, a tentativa de
conciliar “pequeno” e “grande”, ou melhor, incorporar dentro do agronegócio, a
agricultura camponesa alinhada à agroecologia, é apenas uma tentativa de “síntese”
conservadora que se defende do “novo”.
Prestemos atenção ao uso da palavra “pequeno” utilizada pelos entrevistados de
todos os segmentos (agricultores, igreja, políticos, etc.) para se referir ao camponês. Se
na década de 1960 e 1970 as lutas libertárias acunharam o termo “oprimido”,
manifestando sua condição política, econômica e social (de exploração) de grupos e
promovendo a reflexão crítica (pois onde há oprimido, há opressor), na atualidade
ninguém fala mais dessa forma. Na região, a palavra “pequeno” é a mais frequente, como
vemos nos trechos das entrevistas. Remete ao nível do porte, ao volume, à baixa extensão,
mas, também, a lógica (colonial) “inferior x superior”. Adjetiva-se o substantivo
(agricultor) desde um viés quantitativo, econômico e social escondendo a identidade
camponesa e a luta de classes. Green (2017, p. 391) apresenta a discussão que Gramsci
fez sobre o termo “humildes”, utilizado na literatura italiana da época, para representar o
povo, sendo que do outro lado estariam os nobres iluminados. Para Gramsci, o tipo de
relação que o uso do termo “humildes” por parte dos nobres mostrava era paternalista e
carregava “[...] o sentimento ‘autosuficiente’ de uma indiscutível superioridade, a relação
como entre duas raças, uma considerada superior e outra inferior” (GRAMSCI, 2002, p.
38).
Ainda que os camponeses assentados sejam de fato pequenos em relação ao
tamanho de suas terras, se comparados com os grandes fazendeiros, e que a apropriação
do conceito por eles esteja acompanhada de explicações que elevam o termo e o contrapõe
de forma positiva em relação a esse grande (Nós, o pequeno produtor, a gente quer sobre-vi-ver...com qualidade, com dignidade...; O pequeno...o pouco que não é pouco na
realidade”); e, até que exista um grande movimento chamado Movimento dos Pequenos
Agricultores (MPA) de raiz sindicalista e libertária,

a superação da “pequenez”

(inferioridade) que fica escondida nas entrelinhas do termo, precisa ser superada, pois
naturaliza a desigualdade e a subalternidade.
Outras duas questões influenciam a escolha pela vida rural dos assentados
entrevistados: a rejeição às relações de competição e a invisibilidade vivenciada dentro
dessa dinâmica. A alternativa é sair, voltar às origens, procurar um espaço onde sejam
reconhecidos. Na cidade, sem possibilidades sentem-se coagidos a uma espécie de
“escravidão”. Lembremos que, para Gramsci, “[...] a possibilidade não é a realidade, mas
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é também ela, uma realidade: que o homem possa ou não possa fazer determinada coisa,
isto tem importância na avaliação daquilo que realmente se faz. Possibilidade quer dizer
‘liberdade’” (GRAMSCI,1999, p. 406).
A suposta diversidade de opções (econômicas, culturais, sociais) na cidade são
apenas uma miragem para estas pessoas. A vida no campo representa a recuperação da
gerencia das próprias vidas. De alguma forma, isto arquiteta um estágio de espírito de
cisão. “[...] O homem é, portanto, ‘história’, porque transforma a necessidade em
liberdade. E a história é história enquanto é luta pela liberdade” (GRAMSCI,1999, p.
406).
A questão do enraizamento e a falta de reconhecimento é um fator também com
um peso considerável na insatisfação mostrada pelos entrevistados na vida nas cidades.
Deriva para um sentimento de isolamento no espaço urbano de intensa interação social,
como vemos na seguinte fala de quem foi estudar na capital do estado.

Primeiro não gostei da cidade grande, do isolamento, de muita disputa e muitas
coisas assim. Eu não era politizada, mas entendia que não era certo e não queria
isso pra mim. Achava coisa de muita injustiça e eu não concordava com aquilo
[...]. Na cidade grande tinha que trabalhar, tinha que disputar espaço mesmo
depois de formada. Seis meses depois de formada trabalhei em escritório de
advocacia. Eu trabalhei fazendo faxina para os meninos da quitinete, passava
roupa. Foi difícil. E cidade grande, além de estar longe da família, tem essa
disputa. Você é ninguém, aquele monte de gente. Não, eu quero ir pra casa,
que cidade pequena é mais! Conheço todo mundo. Tem confiança em todo
mundo. A história da confiança também, apesar de que eu fiz bastante amizade
nos empregos que eu tive e, as pessoas gostavam muito de mim, mas eu não
me sentia bem. Era uma coisa assim... Eu não me sentia bem no espaço do
outro. Foi isso. E eu queria trabalhar e ser reconhecida pelas pessoas que eu
convivi; meus amigos, minha família e, também, de uma certa forma,
contribuir com minha região com o que aprendi. (CLAUDINHA, Liderança
RSX/AXA).

Ora, o isolamento que experimenta está gerado pela distância social e cultural.
Uma “separação” do que a rodeia pela não identificação com papel social que é obrigada
a ocupar. A busca por relações de confiança, de trabalhos reconhecidos, que promovam
relações entre iguais está presente na fala. Ou, dito de outra maneira, há uma clara rejeição
a relações de dominação, à competição excludente e à invisibilidade, ou seja, a condições
de subalternidade.
O uso da palavra liberdade também pode ser encontrado nas crianças, o que indica
uma utilização frequente na comunidade. Uma entrevistada, educadora, que nasceu e
mora em São Felix do Araguaia, fez uma enquete com os alunos de três escolas rurais
sobre a escolha do assentamento para viver: “[...] foi interessante. Perguntamos quem
queria ficar. Aí... 75% dos que estavam lá falaram que queriam ficar. Mas, por quê? -
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Porque aqui tem a liberdade! Os que queriam ir, falavam que voltariam para ajudar a
família” (ANA LÚCIA, Trabalhadora ANSA).
Entretanto, a realidade mostra a importante migração dos jovens rurais para as
cidades. Todos os entrevistados concordam que esse é um dos maiores problemas para
manter o modelo de vida rural e agroecológico defendido pelos movimentos do campo.
O abandono dos governos e a ausência de políticas públicas forçam em grande medida
este fluxo para as cidades.

Sem incentivos e sem políticas para os assentados estão sendo incentivados a
sair da terra. Primeiro pela questão econômica. O valor do alqueirão
agricultável era de 11 ou 12 mil reais, em 2012. Hoje, 2019, um alqueirão
agricultável com escritura vale mais de 90 mil reais. Quem tem 8 ou 10
alqueirões com idade avançada, vai vender. Cedem ou arrendam para a soja.
Segundo, outra causa: os que vivem próximos da soja não conseguem
permanecer por causa dos venenos. Muitas pessoas com problemas
respiratórios, alergias, morte dos pastos, etc. A morosidade da justiça não
ajuda. O governo está facilitando a titulação para estimular os pequenos ir
embora. (RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO A MANOS UNIDAS, 2019).

Nesse cenário, podemos supor que os assentados que permanecem é porque
encontram condições suficientes para viver e não foram seduzidos pela magia do
consumo exponencial ou, se seduzidos, antepõem esses desejos à conquista da liberdade
= qualidade. “[...] Nós, o pequeno produtor, a gente quer so-bre-vi-ver. Pelo menos eu
penso dessa forma. Viver com qualidade, com dignidade, com o que a gente tem”
(ALENIRA, Assentada Pa Dom Pedro).
Para a juventude isso não parece ser suficiente. Com poucas opções (educativas,
econômicas e culturais) e com ímpeto e capacidade de se aventurar, empreendem a
marcha em direção às cidades do entorno, como Querência 242 um polo do agronegócio
na região.

Eu particularmente... A gente sabe, conhece, isso não é bom, mas a maioria
querem poder, querem dinheiro. Saíram. Outros moram lá. Os jovens não
ficam. A gente se preocupa, que teria que ter um trabalho voltado para a
agricultura familiar, para eles continuarem no sítio trabalhando. E outro, no
ensino médio. Eles começam e param. Chega no final do ano e param,
desistem. Eu acho que é falta de motivação. Querem trabalhar e, daí, eles
desistem do estudo. Vão para a cidade. Muitos conseguem. Entram na escola
do menor aprendiz, continuam estudando, mas muitos que se perdem aí

242 A origem histórica do Município de Querência está ligada à saga de colonização gaúcha, que chegou
ao sertão mato-grossense em 1986 dos estados do sul do país (RS, PR, SC) dentro do projeto de colonização.
O Projeto Querência foi dividido em 881 parcelas entre lotes rurais, medindo 200 hectares, e chácaras. Em
1990, já tinham sido vendidos 600 lotes rurais. A principal fonte de renda de Querência é o agronegócio.
No início o extrativismo madeireiro desempenhava papel central na economia local. No que se refere à
atividade do agronegócio, destaca-se a cultura da soja, milho, arroz, e a criação de gado de corte.
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também. Muitos se perderam nas bebidas, nas drogas, perderam casa. (EVA,
Assentada Pa Brasil Novo Querência).

Por último, existe outro aspecto importante, que influencia as novas gerações,
além da questão econômica e educativa cujos impactos não são desprezíveis: a perda de
espaços culturais, de animação e encontro dos jovens junto com o estigma das pessoas do
campo.

Tem um problema aí de cultura, que não tem mais toda aquela cultura de
envolvimento dos jovens nos assentamentos tipo as festividades, essas coisas
que chama a atenção, não têm mais, de encontro, não tem, nem as próprias
festas de santo, divindades não existe mais também, que tinha muito no campo,
e um pouco também a educação. Os pais sempre falam da educação, apesar de
que teve esse movimento da escola ir para os assentamentos, mas existe essa
imposição: “ - Você tem que estudar para ser alguém na vida”. Você vai estudar
e, aí, é um caminho sem volta, não como foi comigo. O que produz na terra
não tem como escoar. A dificuldade do escoamento e da comercialização dos
produtos, então, é vários fatores que faz com que o jovem queira sair. A CPT
experimentou vários cursos trabalhando com outra metodologia no campo,
mas é muita sedução da mídia. E roça é trabalho duro, é coisa de cafona, jeca.
Tem essa mentalidade e não tem o atrativo, não tem atrativo para o jovem, tipo,
não tem nada de lúdico assim... Vejo que a cultura pode ajudar bastante, na
minha época tinha o circo, o teatro. (CLAUDINHA, Liderança RSX/AXA).

Parece relevante destacar que essa busca pela liberdade ou certo grau de
autonomia aparece entre pessoas já de uma certa idade nos assentamentos, enquanto a
juventude apresenta outras necessidades.
No universo indígena pesquisado não se usa a palavra liberdade, mas autonomia.
“[...] Sob a ótica indígena, autonomia é um conceito em construção e diretamente
relacionado às lutas de cada povo, a partir de sua cultura e de suas experiências históricas
de enfrentamento do entorno regional” (BRAND, 2011, p. 204). A autonomia começa por
garantir a terra. Segue por assegurar que a gestão ambiental e territorial seja realizada
pelos indígenas e que estes possam ter condições de vida e reprodução da própria cultura,
o que depende de reconhecimento e suporte de órgãos e políticas públicas.
Autodeterminação e autonomia são dois conceitos que percorrem as lutas indígenas do
Brasil. “[...] A autodeterminação, como ideia, sublinha ao contrário o caráter de Sujeito
dos povos indígenas, sublinha sua diferença ativa; sua capacidade virtual de definir os
rumos da própria história” (CASTRO, 1982). Isto é importante pois, quando falamos da
necessária construção de uma “unidade” dos grupos, fica explicito que deve se dar na
diversidade e no respeito à diferença.
Os Xavante tiveram a experiência de perder a sua “autonomia” e de reconquistála contra todas as previsões possíveis. Quando, na década de 1960, foram tirados de seu
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território por aviões da FAB, Cosme Rite Xavante de Marãiwatséde conta, de acordo com
CORNILS (2019), que:
Com o último embarque acabou tudo, acabou a autonomia dos A’uwê de
Marãiwatsédé. Aqui é o fim, o fim das vivências, das práticas rituais, dos
grupos de jovens, das pinturas, das expedições de caça, da vivencia na mata
densa. Passamos a contar o tempo dos waradzu [brancos], a estar no espaço
do waradzu, a traduzir o nosso mundo para ser entendido pelo waradzu. O
tempo, quando aconteceu nossa expulsão e a nossa retomada, passou a ser
vigiado pelo tempo da justiça do waradzu. O espaço ou território da terra
indígena, das fazendas, das cidades, ou seja, dos waradzu, passaram a fazer
parte de nossas vidas. E precisávamos entendê-los cada vez mais para negociar
nossa sobrevivência. (CORNILS, 2019, p.130, grifos nossos).

Fica evidente na fala dele que a autonomia passa pelos rituais, as expedições, a
relação com a natureza. É a vivência do tempo e espaço xavante na Terra. A cultura
Xavante rejeita a submissão a ritmos produtivistas, a formatos que desagreguem a
complexa estrutura social que lhes caracteriza, sendo que é essa mesma estrutura
organizacional que lhes dá poder de dialogar com o diferente.

Desde que foram descritos pela literatura antropológica, os Xavante intrigaram
os estudiosos em virtude de sua complexa organização social, dita dualista,
pois que caracterizada por divisões em metades, oposições, segmentações
contrastivas e complementares. ‘Sociedades dialéticas’, tal como as definiu
Maybury-Lewys, os Xavante parecem conhecer como ninguém a difícil arte
de manter os ‘antagonismos em equilíbrio’. (GARFIELD, 2014, p.48).

A autonomia está intrinsecamente ligada à terra de origem que não é passível de
ser substituída. Lembremos que antes da retomada do território Marãiwatsédé, o governo
do MT chegou a propor uma permuta por outra terra com a justificativa de que aquela
estava ocupada por fazendas e produtores rurais. Os Xavante se negaram e a Justiça os
acompanhou. Aquela terra, onde se encontram os ancestrais, apesar da forte devastação
que sofreu é sagrada. A terra não se troca não se abandona. Nela está embrenhada a
própria história, e a de seus espíritos e ancestrais, que estão presentes na vida deles.
A natureza para os Xavante não é o que nós vemos. “[...] Religião para mim é a
natureza, a grande religião do povo Xavante. Eu acredito que ele criou muitas coisas da
natureza. Se chama “Parinaiá” - tem historiadores que já registraram. Ele é da natureza.
Tem ritual e alimentos que a gente oferece”. (CAROLINA, Cacica Xavante)
Autonomia é poder ser Xavante e recriar a própria visão de mundo. A autonomia
Xavante, portanto, não passa pela dimensão individual, ela é coletiva.
É inegável que para os jovens indígenas o atrativo das cidades é grande. Muitos
deles saem para estudar transitando entre cidade e aldeia, mas não há uma ruptura com o
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território indígena, até porque o território indígena é muito mais amplo do que a terra
demarcada. A questão identitária e cultural tem um peso enorme. No caso dos Xavante,
os trânsitos nas cidades vizinhas são constantes. Seja para comprar nos mercados, para
“coletar” alimentos ou objetos, seja para realizar articulações políticas ou gestões
econômicas nos bancos. O fato é que a etnia Xavante circula constantemente. Podem até
morar em cidades próximas, mas sem deixar de retornar à aldeia. Porém, também é certo
que alguns jovens indígenas seduzidos pela cidade acabam sofrendo desenraizamento e
todo tipo de conflitos, entretanto, falando de forma geral isto acontece em número menor.
No caso Xavante de Marãiwatsédé, a juventude ainda tem uma presença muito forte na
comunidade, participando de rituais e períodos longos de reclusão. As idas nas cidades
são “passeios”, não isentos de perigos como o acesso a álcool, mas a referência está junto
com a comunidade.

6.4 O DESAFIO DA ORGANIZAÇÃO
A ideia da Terra como mercadoria, a dinâmica da “cerca” (da propriedade
privada), do interesse particular, vem acompanhada de um “individualismo” que se traduz
na fala popular como “falta de união”. Nas viagens ao campo de pesquisa, em algumas
reuniões espontâneas entre assentados e entidades das quais participei, ficou evidente o
descrédito e desmotivação para o trabalho em associações, cooperativas e partidos
políticos.
Para Gramsci “[...] O princípio da organização é superior ao da liberdade pura e
simples” (GRAMSCI, 1976, p. 203). Entretanto, antes de um período coletivo existe um
período de individualismo durante a qual “[...] os indivíduos adquirem as capacidades
necessárias para produzir independentemente de todas as pressões do mundo exterior”
(Ibidem). Para o autor, o individualismo, na experiência italiana da época, era
consequência das necessidades econômicas, de não conseguirem encontrar “uma
satisfação regular e permanente”. Uma situação que somente poderia encontrar saída
através de uma organização que se estabelece através de experiências concretas.

A questão de aprender com a agrofloresta foi com o grupo do Casadão. Depois,
montaram um grupo de Agroecologia e, eu e meu marido ficamos 2, 3 anos
fazendo esses cursos. Cada módulo em um local da região. Foi muito bom.
Aprendi tudo o que sei hoje. Fizemos intercâmbios. A CPT sempre quis que a
gente fortalecesse. Começamos a trabalhar com a associação. (ROSE,
Assentada Pa Dom Pedro).
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Nas décadas de 1970, 1980 e 1990 se sucederam as iniciativas para constituir
diferentes tipos de organização dos trabalhadores rurais. Sindicatos, associações,
pastorais e etc. Inclusive, como vimos anteriormente, existiram lideranças ligadas à
Prelazia que disputaram vagas nos governos municipais, apesar das inúmeras dificuldades
e perseguições da época como mostra o depoimento de Canuto.

Ele [concorrente nas eleições] era do Arena, depois PFL, agora não sei onde
está. Mas, em 1988, eu fui candidato em Santa Terezinha para prefeito. Ele era
da justiça eleitoral. Ele foi para lá às vésperas e ele comentou no carro: -“aqui
tá tudo certo, o padre não vai precisar morrer”. Certamente já estaria
estabelecido que, se eu ganhasse, me eliminavam. O coordenador da campanha
do sujeito que ganhou era o chefe dos pistoleiros da CODEARA. Era o chefe
da segurança. Agora, na eleição a nossa campanha foi melhor. Nosso material
era muito bom. O pessoal achava que ganhávamos até sem fazer campanha. A
gente veio no teco-teco para acompanhar a apuração, ele foi de cara fechada.
Deu como perdido. Chegou e ganhou. Na véspera da eleição, eu fui no banco
Bradesco, porque o partido dava uma contribuição. Acho que 200 cruzeiros
naquele tempo. O dia da campanha não tinha dinheiro. O candidato a vice dele
naquela manhã tinha saído comum saco de dinheiro. O PT não existia aqui. Eu
estava pela corrente popular do MDB. (CANUTO, Prelazia SFA).

O presidente do sindicato rural do município de Alto da Boa Vista, vizinho de São
Felix do Araguaia, considera que “[...] o trabalho organizativo hoje está mais fácil.
Antigamente, aconteceu muito de ameaças [...]. Antigamente, bem, travamos na raça,
tinha que discutir com fazendeiro, com posseiro. Morria muito. Hoje, não” (RUI, pres.
sindicato rural do município de Alto da Boa Vista). Apesar dessa facilidade e
“tranquilidade”, que Rui percebe ter a democracia trazido, o que encontramos foi um
progressivo desmonte das organizações e da participação política como declara o atual
bispo da Prelazia dom Adriano.

Quando cheguei [2012], os sindicatos e associações eram um desastre. O único
sindicato que estava funcionando era de Querência, os outros caíram em mãos
de máfias. Só tinha 2 ou 3 associações em dia com os papeis burocráticos e
atuantes. Mas encontrei associações que o presidente não sabia que era o
presidente, pois foi organizado por políticos locais. O trabalho de associações
tem um descrédito impressionante. Estamos buscando ajudar a retomar alguns
sindicatos e associações, mas é um trabalho muito complicado. Em Canabrava,
o presidente do sindicato vendeu um lote que pertencia ao sindicato.
(RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO A MANOS UNIDAS, 2019).

As associações, cooperativas e sindicatos estagnaram pelo uso particular que se
fez deles promovendo inúmeros conflitos. Existe uma cooperativa parada há 8 anos e o
presidente do sindicato quer reativar, mas o entrevistado Rui reconhece existir “[...] muita
dificuldade para a organização do pequeno” e não sabe exatamente porque. Para o exprefeito de SFA, Filemon, “os pequenos brigam muito [...] Você sabe o que é? Chama-se
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paternalismo”. Segundo ele, se escolhe por amizade. Praticamente é unânime o
reconhecimento por parte de todos os entrevistados da ingerência dos políticos locais nas
organizações e a prevalência de conflitos pessoais motivados pela priorização dos
interesses particulares. Na associação do assentamento Dom Pedro, a entrevistada Rose
explica: “[...] Houve muita mudança de pessoas que tinham nosso ideal, e acabou
entrando na associação pessoas que, infelizmente, não tem uma visão como a nossa. Hoje
em dia, as pessoas julgam muito a questão financeira”. (ROSE concedeu entrevista a
REBOLLAR, Maria. Mato Grosso. Novembro 2019)
A entrevistada confessa que “os antigos se recolheram”, em grande medida,
porque os representantes das organizações e partidos não comungam com a visão
agroecológica deles. Algumas das lideranças que conhecemos foram convidadas a serem
representantes (de associações, câmara de vereadores etc.), mas manifestam uma ampla
rejeição por diversos motivos que confluem na falta de formação e conhecimento político.

Já me pediram para ser vereadora, mas não quero pela visão do povo. Quem
faz o político corrupto não é o político, é o povo. Infelizmente. Por exemplo,
ele quer cobrar do vereador uma função que não é dele. Ele quer que o vereador
arrume sua casa, ele quer que o vereador carregue, aí, buriti, ele quer que te
pague uma conta que você está devendo. Está entendendo como é que é? Isso
pra mim não dá. Eu pedir para um vereador lutar por uma causa minha, ou
falar: “- Olha a ponte está quebrada, vamos aí cobrar quem deveria arrumar”,
beleza porque ele é um fiscal. Então, as pessoas distorcem muito isso, e eu
tenho certeza, que se eu entrar numa jogada dessas, eu ia estar arrumando muita
mais inimizade dentro da minha área, entendeu? Do que amizade. Eu não sei
se eu teria muita paciência. Eu nunca tive muita paciência, mas parece que com
a idade estou perdendo mais. Às vezes, eu falo: “- Temos um vereador que é
de Pontinópolis (distrito de SFA) amigo nosso”, e, as pessoas ficam falando:
“- Ah! Por que não fez isso, por que não fez aquilo?” E eu falo: “- Gente, isso
não é função dele não”. (ROSE, Assentada Pa Dom Pedro).
A presidente está de suplente de vereadora e pediu para eu assumir, mas acho
muito puxado porque não tenho muito conhecimento para assumir ainda [...].
A participação é muito pequena. O ISA está fazendo um trabalho, mas o
pessoal está muito desmotivado devido a que o pessoal muda muito, vende o
lote, outros arrendaram para a soja. (EVA, Assentada Os Brasil Novo
Querência).

Uma das entrevistadas do Pa Dom Pedro foi candidata a vereadora pelo partido
PHS, mas não sabe explicar exatamente o significado das siglas. Ela destaca o conflito
que teve por causa de seus valores cristãos:

Me jogaram a bomba em cima da bucha e não gostei. Não por ter perdido,
porque você acaba fazendo coisas, fazendo, não, que eu não fiz, mas acaba
vendo coisas que não queria ter visto para desacreditar tanto da política, que a
gente está cada vez mais desacreditando. Como eu sou pessoa da igreja, não é
questão de religião, mas pessoa que tem fé, que acredita, eu acho que se for,
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tem que ter uma cabeça muito firme, para poder fazer algo de melhor não pra
você, mas pra população. Eu não tenho até agora cabeça firme para mexer com
um tipo de coisa dessas. Que eu fiquei muito chateada com certas atitudes e
ações que eu vi. Nunca mais quero! (CLAUDIA, Assentada Pa Dom Pedro).

Até o político entrevistado, ligado historicamente a partidos da direita, declara sua
decepção no início da carreira política.

Eu não tive tanto desafio, eu tive decepção! Porque eu tinha um desafio de
quê? Porque eu acho o seguinte: a agricultura familiar é minha paixão. Eu
acredito que um lugar só vai pra frente se tiver pequenos [...], se só tiver peixe
grande já tinha morrido. Tem que ter o pequeno para dar sustentação para o
grande, e na classe política, naquela que eu me considero político, existe muita
mentira dentro da classe política que você, que vai entrando, acredita. Depois
que você está lá dentro é que vai ver que a maioria é muita politicagem e pouca
ação. Então, minha maior decepção foi justamente nisso aí. Muita promessa e
pouca realização. (FILEMON, Fazendeiro/ex-prefeito).

Agora bem, ele como futuro candidato às eleições municipais de 2020, se sente
mais seguro na atualidade. “[...] Hoje, eu tenho [conhecimento] sei quando você está
mentindo e quando o outro tá mentindo. Então, a gente tem que procurar os caminhos
para resolver as coisas. Então, hoje eu aprendi esses caminhos” (idem).
Desde a Filosofia da Práxis em Gramsci, ação é um elemento imprescindível na
política. “[...] A acepção de política a que G. parece estar mais inclinado é justamente
aquela mais próxima da teoria da ação e da prática” (SUPPA, 2017, p. 631). O campo
político partidário engessado, paralisado, inativo, apenas teórico, não é política. Segundo
o entrevistado Filemon, “[...] existe muito aquela política só de fala, de ação, não tem”.
Ainda, que possamos falar de “ação” política na “não ação”, esta conduz à negação da
política, alimentada pela retórica de discursos e promessas nunca concretizadas ou por
concepções utópicas e idealistas que terminam desembocando na frustração.
A concepção da política por regra geral nos entrevistados está principalmente
associada a partidos políticos. A sociedade civil aqui separa-se da sociedade política por,
evidentemente, existir uma crise de representatividade. Mas, separa-se também da
“política” por apenas reconhecê-la na sociedade política. Os partidos políticos que se
impregnaram com imagens de mentiras, traições, inimizades, busca de interesses
particulares e de falta de resolução para as necessidades coletivas desencantam. A busca
do bem comum, da arte do convencimento e a mediação, a capacidade de articulação, a
participação popular, a cooperação, as transformações concretas, não são sequer
cogitados pela maioria dos entrevistados como existentes nos partidos políticos da
atualidade.
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Na verdade, há um descrédito muito grande em relação à política em todos os
setores da sociedade. Tanto que as pessoas hoje veem a questão política como
uma coisa suja em função de toda essa questão partidária de corrupção. Claro
que nem todos os políticos são desonestos, mas uma grande parte, que são
desonestos, faz com que haja um descrédito muito grande com a política, e
muitas pessoas, às vezes, não querem ter esse envolvimento. Trabalhar isso
com as lideranças não é fácil. (ALEXANDRE, Coordenador CPT).

A maior parte das associações na região foram criadas porque as pessoas
precisavam ter um coletivo legalizado para acessar políticas públicas como o PRONAF.
Deu lugar a inúmeros conchavos entre os presidentes de associação e o pessoal do
INCRA, segundo os entrevistados Canuto, Alexandre e Vânia. Além disso, Alexandre
ressaltou como empecilho o tipo de eleição. Por vezes as lideranças populares apenas são
“usadas” para angariar votos para o partido, sem a real chance de representação, levando
à escolha de pessoas sem vínculo nem conhecimento das comunidades. Na atualidade
“[...] o valor passional da política” (SUPPA, 2017, p. 632) nos grupos subalternos
pesquisados se encontra nas suas lutas corporativas, que buscam garantir os territórios e
meios para viver neles, em aliança com organizações da sociedade civil que os apoiam.
Não se encontra no campo partidário. Evidencia-se uma crise de representação e
autoridade nos partidos tradicionais, ou seja, um campo fértil para fascismos e medidas
de força. De novo o “pequeno”, o subalterno opta pela distância, opta pela margem como
forma de garantir certa “autonomia” e sobrevivência.
Outra questão levantada é certa rejeição à estrutura burocrática dos partidos e a
falta de capacidade de incorporar o diálogo democrático com a diversidade existente.

Eu nunca me filiei a nenhum partido porque, por convicção, eu acho que o
partido já parte. Então, o próprio nome partido. É uma fatia. Às vezes, eu sou
meio cética nesse negócio de... por exemplo, nós somos AXA, mas não temos
CNPJ. A gente vai com vontade e vamos indo. A partir do momento que cria
uma coisa é como casamento, casa no civil ou casa no tal, aí o trem já é outra
coisa, né? Às vezes, eu acho assim. Eu voto no PT. Eu apoio lá em PAN. Vou
nas coisas. Não vou muito nas reuniões específicas, justamente para não me
envolver, porque já me convidaram várias vezes para me filiar, mas tem
aquelas regras, carimbado. Eu não gosto é uma questão minha, por isso que
nunca me filiei a nenhum partido, mas eu apoio, engrosso a massa, mas não
quero. (CLAUDINHA, Liderança RSX/AXA).

A entrevistada, acreditando na importância dos partidos, não sente necessidade de
uma maior participação por considerar que o partido é uma estrutura que divide e reprime.
Podemos interpretar isso desde uma reafirmação da importância de preservar essa certa
“liberdade”, que está em boca de todos os entrevistados, e a concepção que se têm sobre
partidos, confrontada com valores comunitários e cristãos de união, bondade e
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cooperação. Entretanto, estar na política exige tomar partido, se posicionar e encarar os
conflitos.
No entanto, há que levar em conta que, no interior do Araguaia, os setores
conservadores e ultraconservadores que defendem o agronegócio, se encontram
extremamente próximos dos entrevistados e, em muitos casos, dentro das próprias
famílias ou círculos sociais. Se contrapor significa exposição e o risco de ser rotulado
(como até hoje, aquele setor da igreja popular é). Significa também perder a “liberdade”
pelas regras e exigências dos partidos. Significa “guerra”, em vez de “paz e amor”, algo
que a cultura cristã rejeita. Parece que a saída “rebelde” ou “coerente” com as concepções
morais e políticas das pessoas é manter-se nas margens da sociedade preservando um
certo grau de “liberdade”.
Contudo, compreendido desde um ponto de vista amplo, podemos dizer que todos
estão vinculados a algum tipo de “partido” (igrejas, imprensa, organizações da sociedade
civil) “[...] dada essa multiplicidade de sociedades particulares, de caráter duplo,
contratual ou voluntário [...]” (FILIPPINI, 2017, p. 605). Nesse sentido, as organizações
que fazem parte da AXA (CPT, ANSA, RSX, OPAN, ISA) se constituem como partidos,
que se esforçam por superar uma fase econômica-coorporativa através da articulação
entre elas, no seu objetivo de fortalecer o modelo agroecológico e unificar os grupos
subalternos em confronto com o agronegócio. A entrevistada Claudinha, que enxerga os
partidos políticos como “fatias”, milita ativamente nas organizações da sociedade civil,
aceitando a “disciplina”, burocracia e rigor que essas organizações também têm.
Para Gramsci, a superação desse estágio político para “a nova construção só pode
surgir de baixo para cima”, ou seja, os grupos subalternos devem protagonizar a
construção de sua própria história, o que não cabe nas estruturas burocráticas e a
monopolização do Estado. Um dos elementos essenciais para constituir um partido com
capacidade de disputar hegemonia é “[...] que se tenha criado uma convicção férrea de
que uma determinada solução dos problemas vitais seja necessária” (GRAMSCI, 2011a,
p. 317). Ora, a identificação e adesão ao projeto agroecológico das entidades da AXA,
sua forma de organização e bandeira de luta, mostram o potencial “unificador” e
mobilizador dos coletivos. No entanto, a importância dos “capitães” (lideranças,
intelectuais orgânicos), usando a analogia que Gramsci fez, é relevante.

É mais fácil formar um exército do que formar capitães. Tanto isto é verdade
que um exército já existente é destruído se faltam os capitães, ao passo que a
existência de um grupo de capitães, harmonizados, de acordo entre si, com
objetivos comuns não demora a formar um exército até mesmo onde ele não
existe. (GRAMSCI, 2011a, p. 317).
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Estamos diante de uma realidade que tem capitães e não tem exército, ou tem
exército e não tem capitães?
Ora, todo grupo social “cria para si, ao mesmo tempo, organicamente uma ou mais
camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da própria função, não
apenas no campo econômico, mas também no social e político” (GRAMSCI, 2010, p.
15). Para o italiano, “[...] os intelectuais de tipo rural, são em grande parte, ‘tradicionais’”
e este tipo de intelectual “põe em contato a massa camponesa com a administração estatal
ou local” e, sendo assim “[...] possui uma grande função político-social, já que a mediação
profissional dificilmente se separa da mediação política” (GRAMSCI, 2010, p. 23).
Também, Gramsci destaca que por regra geral o intelectual de tipo rural “possui um
padrão de vida médio superior, ou pelo menos, diverso daquele do camponês”, o que
provoca, neste, o desejo de se tornar um, ou ter um filho que se torne igual para aumentar
seu nível de vida. Esta descrição, em muitos casos, poderia parecer similar à
desempenhada por alguns representantes das entidades da AXA junto às comunidades.
As organizações da AXA, como organizações não governamentais 243 são novos atores
que “[...] buscam superar os movimentos sociopolíticos tradicionais e tentam criar uma
autonomia diante das instituições públicas e do mercado” (SEMERARO, 2003, p. 266).
Atuam como mediadoras “[...] tornando-se mais atrativas que os próprios partidos”
(Ibidem, p. 267) e arriscam sofrer algumas fragilidades, com aponta Semeraro (2003):
dependência de recursos externos que, em muitos casos, as deixa atreladas à linhas de
cooperação pautadas pelos financiadores; serem terceirizadas pelos poderes públicos para
executarem medidas paliativas, “[...] instrumentalizadas para executar políticas sociais
sem Estado e dissociando o público do Estado [...] tal como quer o liberalismo” (Ibidem,
p. 268); virar corporações fechadas, “familiares”, “anulando a capacidade para a ‘grande
política’” (Ibidem).
A igreja popular no Araguaia, que também se tornou dirigente, de alguma forma
deixou “[...] uma herança, um fermento a partir do qual volte a se formar [...]. Como na
luta deve-se sempre prever a derrota, a preparação dos próprios sucessores é um elemento
tão importante quanto tudo o que se faz para vencer” (GRAMSCI, 2011a, p. 318).
Como vimos, algumas lideranças da AXA são fruto daquele processo. Se isso foi
consciente e planejado, não sabemos. Mas, as atuais lideranças das entidades possuem
um prestígio e confiança nas comunidades onde trabalham. Porém, os caminhos de luta

243 Apenas a CPT não poderia ser caraterizada como ONG, já que é uma pastoral da Igreja Católica.

212
parecem muito atrelados ao receio do confronto, sendo que “[...] o intelectual orgânico
[...] toma corpo e adquire significado em uma peculiar função conectivo-organizativa”
(VOZA, 2017, p. 431). A função dirigente que conduz à disputa dentro de um projeto
revolucionário exige promover a saída das margens e entrar no conflito.
A conquista da hegemonia também demanda a experiência de vitórias mais
permanentes, que consigam transformar a cultura política e social, ou seja, as reformas,
intelectual e moral, não acontecerão apenas em uma experiência curta no tempo. A
experiência participativa da sociedade civil na participação brasileira dentro da estrutura
do estado, nas diversas escalas (municipal, estadual e federal) e o “alinhamento” do
Estado às necessidades dos grupos foi apenas uma pegada ligeira.

Eu acho que ajuda muito quando a gente tem o governo municipal, o governo
estadual e federal alinhado com facilitar a vida das pessoas para viver no
campo, mas a gente nunca experimentou isso numa medida. A gente
experimentou no governo Lula e no governo Dilma um forte apoio, um forte
vento que soprou, mas a gente nunca viveu isso por muito tempo, então, a gente
tem uma experiência meio cinzenta, pouca nesse sentido. (VANIA,
Coordenadora ANSA).

A crise da igreja progressista e o auge das ONGs faz com que exista uma
expetativa sobre a AXA que, talvez, seja desmesurada, mas entende-se pela ausência de
outras possiblidades organizativas.

A própria igreja cobra essa resposta. Eu que estou mais de perto, eu vejo um
pouco essa cobrança de que a gente vai achar um norte, uma luz para enfrentar
tudo isso que tá aí. Às vezes, percebo que responsabiliza e a gente tem nossas
fragilidades. A gente incide em alguns espaços, mas a nível de incidência
política, esse espaço não criou ainda. A gente está mais focado nas ações locais
com os nossos pares, com os que a gente trabalha, os agricultores, os indígenas,
mas não a nível de se posicionar politicamente. (CLAUDINHA, Liderança
RSX/AXA).

Como comentamos anteriormente, no caso dos indígenas do Brasil, vemos que,
nas últimas décadas, foram ocupando estrategicamente o palco político. Segundo Garfield
(2014) os Xavante, até bem pouco tempo atrás, não reconheciam o Estado brasileiro, mas
foram mudando sua estratégia nas últimas décadas do Século XX.
Antes do contato com os “brancos” os Xavante defendiam seus territórios
usando a força bruta. Duas décadas de subordinação forçada à sociedade
brasileira determinaram uma nova estratégia para tais fins: a mobilização
política. O maior desafio dos Xavante seria reconfigurar os espaços políticos e
geográficos cedidos pelo Estado. Os índios sitiariam os militares por meio de
pressão burocrática, ação direta, apelos morais, violência simbólica e alianças
domésticas e internacionais. Ou seja, os índios resolveram engajar e legitimizar
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o poder do Estado solenemente repudiado há apenas duas décadas.
(GARFIELD, 2014, p. 48).

Nesse sentido, os Xavante de Marãiwatsédé que tem sua própria forma de
organização política e seus próprios intelectuais orgânicos 244 buscam protagonismo,
provocam, disputam, negociam sem medo do confronto. No Plano de Gestão Territorial
e Ambiental245, feito por este grupo indígena com ajuda da OPAN, há uma seção sobre
os acordos e parcerias que os Xavante querem realizar e realizam: FUNAI; Câmara
Municipal de Bom Jesus; companhia elétrica Energisa; Ministério Público Estadual e
Federal; Centros de Triagem de Animais Silvestre; as ONGs (OPAN, ISA, ANSA, RSX);
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Embrapa; CIMI; COIAB; APIB;
IBAMA. Vemos como os Xavante mantém um leque de parcerias e interlocuções amplas
com diversos atores sociais que podem responder a suas demandas.
Concluindo, vimos que a Igreja Católica ligada à Teologia da Libertação exerceu,
nas primeiras décadas (1970, 1980, 1990), um apoio substancial para fortalecer e orientar
as resistências pela disputa da terra, além de ter sido berço da formação de lideranças,
algumas das quais, na atualidade, fazem parte de entidades da AXA. Também vimos que
existe, sim, um “espírito de cisão” nos grupos, capaz de levá-los a questionar as relações
capitalistas. Fundamentalmente, a motivação se sustenta na busca da “liberdade”
camponesa e a “autonomia” indígena (gestão e controle das próprias vidas). Ambas,
“liberdade” e “autonomia”, ainda que extremamente diferentes, provém de processos
históricos que convergem como resistências à dominação. Os grupos encontram
satisfação em um tipo de vida mais austera, porque a experiência de “fartura” associada
a felicidade não está colocada tanto no consumo sem limite, no imaginário da urbanização
e da acumulação, como na reprodução da vida com “qualidade” (alimentação saudável,
convivências vizinhais e comunitárias, “contato” com a natureza, alimentação tradicional,
rituais, relações com espirito e ancestrais, etc.). A proteção e preservação da
terra/natureza é o vetor mediador que faz possível “o encontro” entre grupos
historicamente “desencontrados” (camponeses e indígenas). Não menos importante para
ambos os grupos é satisfazer a necessidade de controlar o próprio tempo.
Os intercâmbios e troca de saberes entre todos os grupos e promovidos pelas
entidades da AXA contém em si um potencial “revolucionário”, abrem a possibilidade do

244 Na cultura Xavante os velhos sábios e as grandes lideranças e jovens que se formam para qualificar
seu diálogo com o entorno, representam este papel.
245 Disponível em: https://amazonianativa.org.br/wp-content/uploads/2019/04/PGTAMARAWATSEDE.pdf. Acesso em: 04 fev. de 2020.
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diálogo entre culturas, fundamental em qualquer projeto “unificador” que pretenda
fortalecer condições adequadas para a conformação de uma vontade coletiva em prol de
um tipo de sociedade. As entidades da AXA entram como atores que, através da sua
identificação com os grupos comunitários e com um projeto político em defesa da
sociobiodiversidade, jogam um papel articulador, formador e por vezes dirigente.
Entretanto, existem desafios importantes para superação da subalternidade que
passam pela formação política e superação de submissões que estão dentro da lógica
relacional hegemônica “dominante x dominado”. A questão da organização é relevante
se pensamos na capacidade para se contrapor ao agronegócio. Ainda que as entidades da
AXA apoiem e promovam práticas agroecológicas, o projeto político agroecológico como
marco referencial do “movimento” ainda aparece fragmentado. Parece-nos que isto se
deve, em parte ao fato de que a AXA não se constituiu como um “corpo orgânico”. Ações
e reflexões teóricas, a práxis mostra-se bastante atrelada, ainda, aos universos
corporativos das organizações. Percebemos que o estabelecimento de alianças
estratégicas a nível nacional, dentro do movimento agroecológico, poderia contribuir de
forma substancial na formação e articulação política, assim como, a progressiva
participação de representantes das comunidades camponesas e indígenas na Articulação
Xingu Araguaia.
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7 PALAVRAS FINAIS

A questão que alicerçou o estudo era verificar se existiriam, no quadro atual de
reprodução e articulação de grupos subalternos no meio rural, potencialidades de
engajamento em um projeto maior, de vontade coletiva 246 , que pudessem superar o
isolamento, a pulverização das lutas, superando a sua condição de subalternidade e
elevando o seu estágio econômico-corporativo em prol de uma luta pela conquista da
hegemonia.
Afirmávamos apoiados em Gramsci, que para lutar por hegemonia era necessário
um projeto aglutinador que buscasse a transformação das relações de dominação e os
grupos subalternos precisavam adquirir a capacidade de superar a fragmentação, a
invisibilidade e “reformar” o senso comum e visão de mundo “incoerente”, contraditória
e desarticulada.
Gramsci (2011b, p.140) apresentou caminhos para analisar o estágio dos grupos
subalternos: observar o desenvolvimento da produção econômica; sua adesão às
formações políticas dominantes; o surgimento de novos “partidos” e iniciativas; a
capacidade dos grupos de impor suas próprias reivindicações e estudar o tipo de
autonomia que possuem.
Nesse sentido, nos propusemos a compreender elementos históricos que constituíram as
condições subalternas de indígenas e assentados na região do Araguaia no MT; a trajetória
dos modelos em disputa (agronegócio e agroecologia) suas visões de mundo,
potencialidades e desafios; olhar para as articulações, e processos pedagógicos
promovidos pelas entidades da AXA; e levantar os desafios para superar a subalternidade
e se engajar conscientemente em um projeto alternativo que tivesse condições de disputar
hegemonia, ou seja, a direção de um novo Estado.
Desde os fronts coloniais até a atual expansão da fronteira agrícola é a luta pela
Terra 247 o eixo central de todos os conflitos e relações de dominação, forçando
deslocamentos em massa de grupos humanos camponeses e indígenas. Sem a Terra não
há camponês, nem tampouco indígena, e sem identificação com a Terra, a vulnerabilidade
frente às pressões e agressões é imensa.

246 Para Antônio Gramsci, que bebe das fontes de Marx e Hegel, a vontade coletiva não está ligada,
apenas, às ações reativas ou espontâneas de resistência das massas, mas está ligada, principalmente, a um
processo ativo e inventivo que, buscando criar um novo Estado, necessita de uma nova consciência, direção
e um horizonte orgânico.
247 Lembramos que estamos utilizando Terra em maiúscula para nos referir não só ao espaço geográfico,
mas também a todo o que a terra contém, então, terra/natureza.
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Alguns argumentos que foram se sucedendo para a exploração e a legitimação da
exploração do “outro” foram reduzi-lo a uma suposta condição sub-humana (sem história,
sem cultura), declará-lo inimigo do “progresso e civilização” e do “desenvolvimento”.
Ignorar sua existência e invisibilizá-lo (os famosos “espaços vazios do Mato Grosso”, por
exemplo) foram táticas adotadas ao longo dos séculos.
A partir da Constituição de 1988, apesar de nunca se ter concretizado a Reforma
Agrária defendida pelos movimentos do campo, houve avanços e conquistas em algumas
regiões do país, com os projetos de assentamento e homologação de TIs. Isto levou a que,
nas últimas décadas, a questão da terra tivesse que pensar-se após conquista. Era
necessário, como João Pedro Stédile explica no filme Guardiões da Terra - Agroecologia
em Evolução, (2020) “[...] desenvolver uma nova matriz de produção que não dependesse
do capital estrangeiro e que tivesse outra concepção de natureza” 248.
Vimos como a crise ambiental e climática junto com a preocupação mundial pela
segurança e soberania alimentar deu um impulso ao projeto agroecológico que terminou
entrando nas políticas, programas e esferas de representação brasileiras nos governos
progressistas de Lula e Dilma. Não que esse período tenha enfraquecido o agronegócio,
muito pelo contrário, houve um forte investimento no modelo capitalista, mas é inegável
que a agroecologia tomou um novo impulso no país.
É

o projeto da agroecologia um projeto aglutinador e de transformação social que

poderia disputar hegemonia com o agronegócio? Sim. A agroecologia, cujo nascedouro
no Brasil está junto aos movimentos sociais se contrapondo à Revolução Verde, tem uma
dimensão política importante que visa a transformação da matriz capitalista para o mundo
rural. Não se reduz a um modelo produtivo, ou seja, a uma dimensão econômica ou
técnica, seus princípios buscam transformar as relações de desigualdade. É um modelo
que carrega um forte componente político e social advogando pela diversidade e o diálogo
entre os saberes tradicionais e científicos, defendendo uma relação com a natureza oposta
à lógica do capital, tendo a capacidade, inclusive, de dialogar com o paradigma do Bem
Viver, cujo berço está na cosmovisão indígena. A proposta agroecológica tem o poder de
representar a multiculturalidade subalterna do país, não somente no âmbito rural, mas
também urbano. De fato o modelo agroecológico está, se pensarmos no nível nacional,
disputando hegemonia.

248 Ver: Guardiões da Terra - Agroecologia em Evolução.
https://www.youtube.com/watch?v=USN9cXdjJT0 Acesso em: 31 jul. De 2020.
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Portanto, vimos que existe o projeto aglutinador com capacidade de “unificar”
grupos subalternos. A adesão dos grupos é diferenciada e, na análise que realizamos,
foram aparecendo as diferenças culturais e históricas na luta pela terra, no vínculo, relação
e concepção estabelecidas com ela. No entanto, interessa-nos destacar que apesar dessas
diferenças, nada desprezíveis, existem na atualidade potenciais canais de aproximação,
diálogo e alianças, mediados pela defesa do meio ambiente e da natureza, e pelo combate
a um inimigo comum, o agronegócio.
Existem “espíritos de cisão” diferenciados (“liberdade” camponesa e “autonomia”
indígena) que convergem na necessidade de controlar os próprios meios de produção e os
próprios tempos.
Contudo, não podemos nos furtar do equilíbrio delicado destas convergências se
levamos em conta que na disputa pela terra houve conflitos recentes entre os grupos
subalternos que não obtiveram uma resolução consolidada, com tempo suficiente para se
dissolver totalmente. Por um lado, antigos invasores da TI pesquisada ainda carregam
esperanças (muito incentivadas no governo Bolsonaro) de rever Marãiwatsédé, e por
outro lado, o olhar sobre o território por parte dos Xavante, lhes faz não perder o horizonte
de novas reconquistas.
Ademais, os interesses do capital, na sua necessidade de expansão, têm outras
formas de dominar os territórios e populações. Além da propaganda ideológica
fortemente sustentada no “desenvolvimento”, a limitação dos apoios financeiros e a
redução de políticas públicas para as populações rurais podem provocar o
estrangulamento econômico nas comunidades que nos ocupam, vendo-se coagidas a
cessões, por exemplo, a arrendar as terras para soja e gado, no melhor dos casos, ou a
incentivar novas migrações (como já acontece com a juventude), transformando a própria
força de trabalho em mão de obra para o capital.
Sabemos

que conceitos

como

“natureza”

“terra/território”, “coletivo”,

“convicção”, “roça”, etc. tomados apenas a partir do paradigma ocidental, não dão conta
de explicar esta realidade cultural complexa sem um diálogo devotado entre Antropologia
e Filosofia. Esta é uma tarefa complexa. Os elementos para análise levantados foram um
exercício de diálogo pedagógico e político que nos permitiu observar os pontos de
conexão entre “visões de mundo” diferentes, e sua capacidade de alinhar-se ao modelo
agroecológico e criar condições de disputa por hegemonia.
Vimos de que forma as reações dos grupos ao processo de negação e
estigmatização ao longo da história foi diferenciado. Os Xavante, “classificados” como
“selvagens”, adquiriram na luta por reconquistar parte de seu território importante
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protagonismo e liderança política na região. Os Xavante é um grupo que busca ocupar a
esfera pública. É possível ver isto em plena pandemia do Covid 19 com a mobilização
Xavante para arrecadação de recursos. Eles estão nas lives, se reúnem com o governo,
denunciam, estão presentes nos fóruns internacionais, mas também, negociam
permanentemente com as autoridades locais. Nesse percurso histórico “os recursos de
reivindicação, protesto e revolta – categorias geralmente enfeixadas sob a rubrica da
‘resistência’- alternam com outras opções políticas, frequentemente denominadas
‘colaboração’ ou ‘acomodação’ (MONTEIRO, 1999, p. 243). Certamente, o fato dos
Xavante de Marãiwatsédé serem um “corpo” - também com seus conflitos e tramas –
mas, um “corpo” que se projetou em um amplo território, os favorece na empreitada.
Porém, a forte organização Xavante e suas iniciativas para incidência política são
utilizadas única e exclusivamente para seus próprios interesses de grupo (econômicocorporativos), enquanto os assentados apresentam maior fragmentação entre eles, ficando
reduzidos a núcleos familiares com escassas organizações próprias (cooperativas,
associações etc.).
Em relação às posturas de submissão os entrevistados percebem que continuam
existindo principalmente nos assentados e até em lideranças das entidades da AXA. Ao
contrário, os Xavante mostram um alto conceito de si, “educando” os indigenistas e
relacionando-se com as entidades em prol dos próprios interesses.
Contudo, as famílias de agricultores que aderiram às atividades promovidas pelas
entidades da AXA, principalmente as que incorporaram a Rede de Sementes do Xingu,
se organizam e tem desenvolvido uma identidade de guardiões da natureza que,
articulados com os indígenas, os orgulha. Isto modificou também a incorporação acrítica
em relação ao rótulo de serem “atrasados”, opostos ao “progresso” ou “desenvolvimento”
na dinâmica do capital. A crise ambiental e climática e a preocupação com a segurança
alimentar desencadearam globalmente a criação de inúmeros estudos e apoios sobre estas
populações abrindo espaços de visibilidade e valorização desses saberes e formas de vida.
Os fortalece como atores sociais protagonistas para pensar o modelo do futuro resgatando
a “autoestima” e a consciência do próprio valor.
A natureza termina sendo, como Krenak apontava na experiência dos seringueiros
e indígenas na década de 1970, a mediadora do diálogo entre culturas e troca de saberes.
Através das experiências concretas, como é a produção de frutos do Cerrado, os quintais
agroecológicos ou a coleta de sementes, geram-se processos políticos e pedagógicos
relevantes para a transformação social. Vimos como a coleta e venda de sementes para a
recuperação de áreas degradadas (de fazendeiros e empresários) leva os grupos a
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experimentar formas de organização autônoma, aprendizados, ensinamentos, trocas e
reflexões que vão além de questões técnicas e agrônomas. Todos os grupos (agricultores,
indígenas e entidades) encontram um espaço onde é possível dialogar sobre as diversas
perspectivas que se têm sobre a realidade. Na necessidade por definir um valor de venda
para uma semente, camponeses, indígenas e entidades dialogam sobre quem ela é e o que
ela é. Na definição “de”, “para quê” e “para quem” se constrói o projeto político.
As entidades da AXA com seus processos pedagógicos traçam pontes entre o local
e o global. Não se constituíram como um “corpo” reconhecido na região que possa
mobilizar amplamente a população. Porém, e apesar das cinco entidades pesquisadas
terem numerosas diferenças, a defesa socioambiental defendida por todos cria processos
transformadores que vão agregando famílias de agricultores e adesões indígenas para
ações agroecológicas. O termo agroecológico é pouco incorporado nas narrativas das
entidades, falando-se mais em sociobiodiversidade. As práticas se inserem no grande
guarda-chuva do modelo agroecológico, ainda que de forma desagregada.
As potencialidades observadas parecem-nos relevantes para uma possível reforma
intelectual e moral, mas existem desafios importantes. Entre eles, a superação da episteme
racista, que apresenta avanços consideráveis a partir dos trabalhos das entidades (“eles
são iguais a nós”, “não todo branco é inimigo”); a superação do machismo e igualdade de
gênero, sendo que o protagonismo feminino na AXA é grande; a “unificação da luta”, ou
seja, um corpo político com capacidade de aglutinar as lutas; o fortalecimento da
organização e participação política. Em relação a este último ponto, destacamos a
desmobilização e desencanto existentes, a falta de representações partidárias progressistas
que respondam às necessidades das populações e gerem identificação; e, intuímos
(precisaria outros estudos) que questões de ordem religiosa impedem encarar os conflitos
(seja na esfera das comunidades ou na esfera pública) como parte intrínseca dos processos
políticos e sociais.
Concluindo, se utilizássemos uma alegoria bélica para visualizar o confronto de
modelos, veríamos um campo de batalha onde, de um lado tanques com tecnologia de
última geração avançam por planuras rasas em direção a milhares de trincheiras ocultas
entre árvores, troncos e matas. É lá que os entrincheirados resistem com enxadas, arcos e
flechas. Muitos morrem, outros se entregam, outros continuam resistindo com embates
e negociações. Se olharmos desde o ar a uma distância adequada veremos que são
milhares de trincheiras que articuladas poderiam vencer o inimigo, mas aproximando o
foco de nossa lente, vemos que entre trincheira e trincheira não há muitas conexões. Estão
próximas, mas poucas se percebem na mesma luta. Dessa forma as vemos apenas
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defendendo sua própria escavação. Alguns entrincheirados conseguem vitórias, derrubam
alguns tanques, ficam esperançados e voltam a ser atacados. O ruído, a fumaça e as rádios
inimigas confundem aos entrincheirados.
Algumas trincheiras tem uma certa organização com capitães, que lideram e
animam seus soldados. Em outras não há governo, “cada um por si e deus por todos”.
Claro, acontecem “tréguas” no grande campo de batalha, onde todos são possuídos
pelo espirito de uma certa “conciliação natalina”. Dura pouco e acabam correndo de novo
a seus postos quando se escutam os novos estardalhaços das bombas dos tanques. Mas
nada é tão simples, a certa altura as supermáquinas encontram a planície minada. Não
impede o avanço, mas o atrasa dando novo fôlego aos entrincheirados.
Circulam entre trincheiras uma espécie de soldados que distribuem alimentos,
medicamentos, e tentam arrumar a estrutura das trincheiras. Alguns desses agentes até
começam a conectar as trincheiras para fortalecer as resistências. Chegam-se a discutir
táticas que surpreendam o inimigo, promovendo algumas vitórias, mas ainda se torna
insuficiente para ganhar a guerra.
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