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PROPOSTA E CONTEXTO

Analisa as existências sociais e as estratégias de permanência das comunidades 
tradicionais em suas territorialidades específicas mesmo com a imposição de 
projeto de desenvolvimento.

O Estado por meio de processos de desapropriação, expropriação e 
deslocamento feitos pela CDI/CODEC e CODEBAR provoca sucessivas rupturas 
nas formas de vida e mundo social dos sitiantes e comunidades tradicionais

Estado imputado pelo discurso progresso/desenvolvimento faz reordenamento 
espacial, delegando o que é urbano , rural e comercial. Impondo novos espaços 
sociais de acordo com a lógica do capital, por meio da destruição de 
territorialidades específicas. – O Atos do Estado(Bourdieu, 2012).



Apesar desta onda aniquiladora do progresso e do projetos de 
“desenvolvimento” as comunidades tradicionais de Barcarena persistem e 
resistem ao processo de colonização, e submissão a ordem industrializante. 
(SAID,2003,2007)

As comunidades tradicionais constroem estratégias de resistência à condição 
de exclusão, exigem o reconhecimento de sua existência no município e os 
direitos às suas territorialidades específicas. (SCOTT, 1975,1990,2004)







EXISTÊNCIA DE TERRITORALIDADES 
ESPECÍFICAS EM BARCARENA



Figura 1. Organização do Espaço 
das Comunidades Tradicionais 
antes do deslocamento.

Fonte: ITERPA (1982). Adaptada pela 
autora



Figura 2- Os Sítios 
do Rio Murucupi 
antes da 
expropriação

Fonte: ITERPA (1981). 
Modificado pela autora



Figura 3- Imagem 
das demarcações 
dos sítios nas 
margem do rio 
Murucupi, destinada 
a Vila dos Cabano.

ITERPA (1981) Adaptada 
pela autora



Figura 4- Imagem das demarcações dos sítios, com o Furo Ipará e São Francisco

FONTE. ITERPA (1981). Adaptada pela autora.



Figura 6- O Núcleo Urbano e Setores de 
Implantação.

Fonte: TOURINHO (1991)



Territorialidades Especificas-Distrito 
Industrial

O território era ocupado por famílias de agricultores e pescadores 
descendentes indígenas da missão Mortigura, que pagavam para os padres da 
Prelazia de Abaetetuba pelo uso e a posse das terras. 

Sofrem processos de deslocamentos desde do final da década de 1970 pelas 
CDI/CODEC e pelas empresas mineradoras. 

Comunidades da Montanha, Curuperé, Acuí e Arienga  sofreram sucessivos 
desapropriações, perderam parte dos seus territórios e são completamente 
afetadas pelos danos e crimes ambientais praticados pelas empresas instaladas 
no Distrito.



O Cenário do Conflito Socioambiental em Barcarena: o município de Barcarena em 
depósito de rejeitos industriais. Desmatando florestas e deslocando pessoas para 
construir mais bacias de rejeitos.

 As resistências e mobilizações dos moradores e associação da comunidade do 
Curuperé diante das violentas ações aniquiladoras adotadas pelas empresas e pelo 
Estado.

 O TAC 2007 da Imerys e o Projeto de Desenvolvimento de Capacitação Social para 
as associações formais e informais  da região atingida - a atuação do IEB (Instituto 
Internacional de educação do Brasil) e o Fórum de Diálogo Intersetorial de Barcarena



A formação do Grupo de trabalho para solucionar  situação das comunidades 
diretamente afetadas pela poluição das empresas no Distrito industrial e tratar 
do assunto de remanejamento e indenização das comunidades.(em 2010).

As audiências do MPE e MPF em 2014, o Termo de compromisso nº 08/2015, 
e o Laudo Técnico nº 001/2016 do antropólogo do MPF Raphael Frederico 
Acioli Moreira Lima. 

No Laudo Técnico foi reafirmado que os nativos da terra e os tradicionais 
estão presentes no Distrito Industrial em terras tradicionalmente ocupadas, 
com formas de uso e recursos diferenciadas, e, portanto, são portadores de 
direitos específicos, o que os coloca no empate como agentes sociais 
antagônicos ao  Projeto de “desenvolvimento”



A CODEBAR (na fase de liquidação)/SPU e os quilombolas do Murucupi.

 A violência praticadas pela 
CODEBAR na fase de liquidação: 
leilões, processos de reintegração de 
posse e força policial. 



As mobilização das comunidades tradicionais pela permanência as 
territorialidades específicas e as estratégias de retorno a partir de 2009. 

Por meio da pluralidade jurídica acionaram o MPF para a suspensão dos leilões 
e o reconhecimento ao direito as suas territorialidades específicas.
Visita do Antropólogo do Ministério Público Federal na 
Comunidade do Boa Vista.

Recorte de Jornais sobre a Luta dos moradores do Burajuba



O Grupo de Trabalho da Regularização Fundiária - As ações da SPU na tentativa 
de desarticulação as territorialidades especificas, por meio da regularização 
fundiária, processo de reintegração de posse e a declaração de posseiro de Boa 
Fé ( Projeto Minha Casa Minha Vida).

A autodefinição quilombola e quilombola indígena (Burajuba, Sítio São 
João, Sítio Conceição, Comunidade Gibrié São Lourenço e Cupuaçu/Boa 
Vista). 

A comunidade do Burajuba mobilizou sua identificação como 
quilombola, recebendo a Certidão de Auto definição de Remanescente 
Quilombola da Comunidade São Sebastião de Burajuba publicado em 
Diário Oficial da União Nº 248, em 23 de dezembro de 2013



 Em Diário Oficial da União de 17 de outubro de 2016, assim certifica a auto definição 
como Remanescente de Quilombo: COMUNIDADE SÍTIO CUPUAÇU/BOA VISTA, 
COMUNIDADE SÍTIO CONCEIÇÃO, COMUNIDADE GIBRIÉ DO SÃO LOURENÇO e 
COMUNIDADE SÍTIO SÃO JOÃO. 



Considerações Finais
Clima de incerteza e insegurança.

• As empresas degradam o meio ambiente, destroem as formas de vida diferenciadas, tiram 
a autonomia de viver das comunidades em volta de seus rios e igarapés, arruínam as 
estradas, e provocam deslocamentos para realocar seus investimentos e construir mais 
bacias.

• As elites políticas  econômicas locais não reconhecem o direito das comunidades 
tradicionais às territorialidades, mas promovem acordo políticos e cooptação provocando 
um jogo de sobrevivência imediata, que enfraquece a representatividade das liderança e a 
mobilização das comunidades.

• O processo de autodefinição  e autoreconhecimento das comunidades tradicionais é 
recente, por meio da defesa dos seus direitos as territorialidades tem provocado mudanças 
nas politicas de remanejamento dos agentes do desenvolvimento, e mais trabalhoso e 
custoso à realocalização e expansão territorial das empresas. 


	Slide 1
	PROPOSTA E CONTEXTO
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	EXISTÊNCIA DE TERRITORALIDADES ESPECÍFICAS EM BARCARENA
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Territorialidades Especificas-Distrito Industrial
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Considerações Finais

