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• Objetivo: identificar as forças estruturantes 
em Barcarena atrás das transformações sociais
–  visualizando estratégias e trajetórias migratórias 

na organização das comunidades e famílias pobres 
e as estratégias estatais e empresariais para 
influenciar as dinâmicas migratórias 

• Hipótese central: a análise de sistemas 
migratórios contribui na compreensão das 
transformações sociais numa localidade 
concreta no contexto da globalização 



Metodologia

• Relacionar pesquisa migratória à análise de como 
sociedades contemporâneas estão sendo 
transformadas pela globalização neoliberal 
(Stephen Castles)

• Análise crítica 
• Formação social de Barcarena
• Vivência dos agentes no território
• População tradicional e migrante; Empresas; 

Estado



Recortes territoriais 
• Distrito Industrial; Área portuária de Vila do 

Conde; Área do plano urbanístico; Área de 
reassentamento; Área indiretamente atingida – 
12 comunidades

• Pontos de conexão de fluxos: portos, vias, postos 
de gasolina, barcos, balsas

 
Mapear e sistematizar fluxos e mobilidades: 
• Fluxos de pessoas
• Dinâmicas familiares 
• Fluxos de mercadorias e trabalhadores de 

transporte

Identificar Dinâmicas e conflitos 
• Identificar forças, contradições e conflitos que 

estruturam as mobilidades como sistemas 
migratórios

Analisar as Transformações sociais
• Qualificar a lógica estruturante das 

transformações sociais e quantificar sua 
dimensão a partir dos sistemas migratórios 
identificados.





Teorias migratórias e transformações sociais

• Transformações sociais são resultados de conflitos 
e disputas sociais (Marx, Polanyi, Castles)

• Sistemas migratórios se organizam dentro dos 
processos de transformações sociais (Sassen, 
Castles, Sayad, Balandier, Gaudemar)

• Mobilidades, fluxos e redes são componentes de 
sistemas migratórios (Haesbaert, Marandola Jr., 
Sheller)

• As pessoas agem e se movimentam como sujeitos 
dentro de um campo de forças estruturantes



Sistemas migratórios e o complexo 
industrial-portuário-urbanístico

• CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

• MOBILIDADE DO TRABALHO

• METROPOLIZAÇÃO

• DES-RE-APROPRIAÇÕES



Circulação de mercadorias

• Barcarena “centro de exportação”, 
conectando com o mundo

• Trabalhadores de transporte com relações de 
superexploração de trabalho

• Sem inserção de trabalhadores locais
• Criando um movimento econômico marginal 

(alimentação e diversão)
(URRY, SHELLER, CRESWELL, MARANDOLA JR)





Mobilidade do trabalho

• Subcontratação, temporalidade, 
superexploração
• Circulação dos trabalhadores – 

desterritorialização
• Inserção da população de Barcarena – 

mas não em Barcarena

PAC, IIRSA e BNDES definem os destinos

SADIA 

(Gaudemar, Castro, Haesbaert, Ruy Marini)





Metropolização
• Movimentos pendulares e periferização
• Vila dos Cabanos e seu abandono, espaços 

vazios
• Investimentos no transporte
• Trabalhadores sem relação territorial
• Sem investimentos em serviços

(Milton Santos, Firkowski, Lencione, Melchior)



Vias de circulação Belém - Barcarena



Des-re-apropriações
Desterritorialização constante
Fase 1: Implantação do complexo portuário-
industrial-urbanístico
Fase 2: novas industrias, projetos e zoneamentos: Distrito Industrial; 
Área portuária... Ferrovia? Gasoduto? Outros portos?

Caulim (Imerys), Ferro Guso (Usipar), Aluminio 
(ABC/CAP), Coque (Tecop)
• Portos: Bunge, Hidrovias (Soja)

– Retomada e conflitos na área do planejamento urbanística: ocupações, 
quilombolas

– Grupo de trabalho distrito industrial
– Abandono dos antigos reassentamentos

(Vainer, Alfredo Wagner Almeida, Nobrega, Sônia Magalhaes, Haesbaert)



Centro ou periferia?
• Barcarena no centro dos movimentos econômicos e sociais? 
• Cada mobilidade tem seu centro de decisão, de domínio, de 

hegemonia, longe de Barcarena.
• Onde se definem 

– quem serão deslocados das suas terras 
– como se organiza a moradia e transporte dos 

trabalhadores 
– quais recursos serão explorados e exportados;
– quais os caminhões e navios serão contratados 
– para onde os produtos serão levados. 

• O fluxo de decisões e imposição de poder deixam Barcarena 
na periferia.



O rosto do “desenvolvimento”

• Sem preocupação com o destino e 
futuro das pessoas (desapropriadas)
– Empresas que avançaram com discursos e

projetos de responsabilidade social
– Governo que avançou com discursos de 

políticas sociais e programas sociais

• Resistências: processos na justiça, 
bloqueios, retomadas de territórios, 
articulações... 



Territórios em disputa em Barcarena

Criação do complexo industrial-portuário, o complexo Eletronorte-Portobras-Albras-Alunorte-Vila dos Cabanos; 
novas bacias

– Retomadas na área destinada para o núcleo urbano (Vila dos Cabanos e seu entorno)
• O distrito industrial & ZPE/Zona industrial
• A beira do rio entre Itupanema e a praia de Caripi, nova área portuária



Deslocamentos forçados

• [...] um conjunto de realidades factuais em 
que pessoas, grupos domésticos, segmentos 
sociais e/ou etnias são obrigados a deixar 
suas moradias habituais, seus lugares 
históricos de ocupação imemorial ou datada, 
mediante constrangimentos, inclusive físicos, 
sem qualquer opção de se contrapor e 
reverter os efeitos de tal decisão, ditada por 
interesses circunstancialmente mais 
poderosos (ALMEIDA).



Obras Famílias (pessoas) Período

Complexo Albras-
Alunorte; Porto, 
Núlceo urbano

513 famílias (2500 pessoas) 1979-1985

Rio Capim Caulim, Pará 
 Pigmentas

79 famílias (395 pessoas) 1993-2004

Usipar 65 titulares (200 pessoas) 2003

ZPE - CAP 123 titulares (250 pessoas) 2006-2008

TECOP 140 famílias (500 pessoas) 2011-2015

Imerys 16 famílias (50 pessoas) 2010-2015

Hydrovias do Brasil 196 titulares (550 pessoas) 2013

Distrito Industrial (sob 
ameaça constante)

1466 famílias (5700 
pessoas)

????

 2582 famílias/titulares (10 
mil pessoas)

1979 – 2015



Os deslocamentos forçados
• Muito mais que uma consequência, são parte 

estruturante da disputa pela hegemonia sobre 
a terra, modos de produção e modos de vida.

– Banco Mundial: deslocamentos compulsórios são 
uma realidade constitutiva do próprio processo de 
desenvolvimento capitalista



Populações desconsideradas
• Quando não é ignorado, o prejuízo causado 

aos atingidos é tratado em termos 
quantitativos, como se fosse algo temporário, 
um ‘susto’ [...] do qual se recuperarão, diante 
das medidas de mitigação e compensação 
propostas. (NOBREGA) 

• Os deslocados forçados por projetos de 
desenvolvimento se tornam um “exército de 
refugiados do desenvolvimento, sem local de 
refúgio”
– Sem nenhuma legislação protegendo seus direitos



A mobilização dos campos político, jurídico, científico e econômico

• Plano de “desenvolvimento”
• Decretos criando base legal
• Definição da área, zoneamento e 

mapeamento (planejamento da ocupação)
– “área diretamente afetada”, “área de influência 

direta” e “área de influência indireta
– Técnicos pesquisando



• “regularização e apropriação fundiária” – 
legalizando a intervenção
– A transformação de planos e mapas em documentos 

de propriedade fundiária (Incra, Iterpa e cartórios).
• Comunicação com as comunidades
– “Progresso, inevitável, desenvolvimento, emprego...”

• Elaboração de Rimas, Eias, Audiências Públicas
• Negociação direta com os moradores (quase 

sempre individuais)
• Desocupação (eventualmente reassentamento, 

às vezes apoio com a “mudança”)
• Cerceamento 



Indenização

• Indenizações: valores subestimados, “psuedo-objetivo”, 
“pseudocientífico”
– Área construida e benfeitorias
– Terra nua sem valor
– Plantações por produção de um ano

• Uma correlação de forças absolutamente desigual. 
– A parte interessada em comprar (desapropriar) 

mobiliza forças hegemônicas - simbólicas, políticas, 
legais, econômicas e físicas.

– A parte ameaçada não conta com apoio de ninguém, 
conhecimento desvalorizado



Coeficiente de depreciação

• Fator estratégico na negociação. 
• Deixam de investir nas suas casas no momento 

que percebem que terão que sair, ou quando 
são proibidos de investir nas moradias.

• Há pessoas que abandonam as suas casas 
durante o processo de negociação, contribuindo 
ainda mais para a depreciação do imóvel. 

• A desvalorização dos imóveis é uma 
consequência do processo de desapropriação



• Os cálculos são feitos a partir de uma 
concepção mercadológica da terra e do 
território:

• Não podem dar valor ao que não cabe nesta 
concepção. 
– Para as populações tradicionais o território tem 

outro significado e outro valor, completamente 
ignorado nos processos de desapropriação



Reassentamentos

• Reassentamentos sem condições de 
reprodução e produção; cada vez menos 
reassentamentos

• Nenhum apoio estrutural para reconstituir 
uma nova base de sobrevivência

Toda a negociação se concentra na avaliação do 
bem a ser desapropriado



• Disponibiliza-se um orçamento 
preestabelecido;

• pagamentos à vista ou em cheque;
• Violência, intimidação e ameaças
• Máquinas pesadas e tratores. 
• A lei a seu favor
• Os poderes articulados

Aos moradores só resta negociar, pois resistir ou 
permanecer não parece uma opção viável



três modalidades de 
desapropriação, driblando 

resistências
• Planejadas e executadas pelo governo 

(federal/estadual), com recursos do 
orçamento público;

• Planejadas pelo governo (federal/estadual) e 
executado com recursos oriundos de grandes 
grupos empresariais interessadas no 
território;

• Realizadas diretamente por empresas, sem 
interferência do poder público



• População não conta com suporte - enfrenta a 
articulação do Estado, a Ciência e as Empresas
– Instituições de defesa (Ministério Público, 

Defensoria Pública): atuação tímida
– Políticas e serviços sociais não foram 

dimensionadas para atender as demandas dos 
moradores. 

– DESAPROPRIAÇÕES não são compreendidas como 
trabalho de CRAS, CREAS, Conselho Tutelar...



Poluição, impedimento de acesso...

• A população sente a necessidade e a urgência 
de sair daquele lugar que prejudica a sua 
saúde, suas plantações e seus modos de vida. 

• A ação e omissão parecem estratégicas para 
viabilizar a desocupação da área.



Contradições

• Área destinada para uma ocupação portuária 
industrial e desocupação completa:
– novas ocupações, novos moradores, novas 

comunidades e a ampliação de comunidades 
existentes.

• Área prevista para núcleo urbano: grande 
parte sem função - ocupadas por antigos e 
novos moradores



CONSIDERAÇÕES

“Grandes projetos” não são sinônimo de 
“desenvolvimento”. A presença e permanência 
de moradores, seus modos de vida, seus 
projetos de desenvolvimento devem ser 
considerados no momento de decidir sobre 
novos projetos



CONSIDERAÇÕES

• Qualquer processo de desapropriação precisa 
criar condições necessárias para a população 
refazer a sua vida nos mesmos moldes ou em 
condições melhores das que tinham quando 
foram forçadas a sair.

• A universidade, Defensoria, Ministério Público, 
Assistentes Sociais... Precisam estar juntos na 
luta pelos direitos das populações e 
comunidades
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