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RESUMO 
 
Este artigo pretende fazer uma breve análise dos processos 
históricos e da “questão social” na Amazônia, considerando 
alguns aspectos da realidade paraense, a partir do Mapa da 
Exclusão Social do Estado do Pará 2011. Permanece na 
Amazônia em particular no Pará disparidades acentuadas das 
expressões da “Questão Social”, o que provavelmente 
configura a dinâmica capitalista atribuída historicamente. 
 
Palavras-chave: Questão Social. Amazônia. Acumulação 
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ABSTRACT 
 
This article aims at a brief analysis of historical processes and 
the "social question" in the Amazon, considering some aspects 
of reality Pará, from the Social Exclusion Map of the State of 
Pará 2011. Amazon remains particularly in Pará greater 
variation of the expressions of "social question", which probably 
sets the capitalist dynamics historically attributed 
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I. INTRODUÇÃO 

 

 

Ao longo da história brasileira, o território amazônico vivenciou em seu cotidiano 

a dinâmica que abarcou as fronteiras mundiais, fazendo-se presente e introduzindo 

profundas marcas nesta região. A Amazônia, dentro desta realidade, e, considerando a 

exuberância causada pelas suas intensas características naturais e expectativas 

econômicas ao redor do planeta, torna-se uma região que desperta interesses nacionais e 

internacionais para o acumulo do capital.  

No Estado do Pará evidencia-se as contradições diante da perspectiva de 

acumulação e, sobretudo, as intensas cobiças no emaranhado de interesses que 

transcorrem em meio ao espaço de descobertas e conquistas. 

O Pará, enquanto estado constituinte da Amazônia Legal3 brasileira, apresenta 

características peculiares, porém, apesar de ser uma região extremamente rica em recursos 

naturais, possui uma das populações mais empobrecidas do país, uma parcela considerável 

dessa população é alijada do processo econômico e social. 

A construção deste artigo resulta de algumas reflexões que envolvem os 

aspectos históricos da Amazônia, a “questão social” no estado do Pará e suas 

peculiaridades na dinâmica da sociedade capitalista. Neste sentido, serão considerados, 

também, os acúmulos e permanências no decorrer da história desta região associado à 

lógica do capital. 

Assim, serão primeiramente apresentadas, discussões envolvendo o processo 

histórico de ocupação da região amazônica, com destaque para as peculiaridades do estado 

do Pará e os aspectos da acumulação capitalista, evidenciando objetivos e estratégias que 

permeiam a luta pelo controle das riquezas naturais do território.  

Em segundo, será evidenciada a “questão social” vivenciada no Pará, 

considerando sua inserção no universo da globalização, enquanto estratégia fundamental 

para acelerar a acumulação no âmbito da lógica do capital. 

E em terceiro, será realizada a análise de alguns dados dos indicadores sócio-

econômicos a partir do mapa da exclusão social 2011, referentes às peculiaridades 

paraenses. 

 

 

                                                 
3
 A Amazônia Legal é uma área que corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a totalidade 

de oito estados (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e 
parte do Estado do Maranhão (a oeste do meridiano de 44ºW), perfazendo 5,0 milhões de km². Nela 
residem 56% da população indígena brasileira. Em: http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php? 

http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?


 

 

                  

2. PROCESSO HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO DA AMAZONIA FRENTE À 

NECESSIDADE DO CAPITAL 

 

 

Na compreensão da dinâmica que envolve o “desenvolvimento” da Amazônia, 

torna-se fundamental buscar aspectos de sua história que possibilitem apreender esta 

trajetória. A realidade vivenciada pela região e por aqueles que nela habitam instigam 

questionamentos acerca do momento da descoberta e colonização e, sobretudo, a 

constatação da dimensão de sua riqueza. 

Ao discutir sobre a sinopse histórica da Amazônia, Leal (2010) apresenta desde 

o período exploratório ao de redefinição da divisão internacional do trabalho; enquanto 

momentos que refletem a atitude que a colonização sempre guardou em relação à 

Amazônia. “... entendendo-a, desde o primeiro momento, como mero espaço de saque” 

(LEAL, 2010 p.90). 

Conforme o autor, a região amazônica desde que penetrada passou a ser 

saqueada por aqueles que a colonizavam, a começar pelos que nela habitavam e que ali 

mantinham sua própria organização, cultura e forma de viver. Os portugueses juntamente 

com a igreja católica criaram suas estratégias na região, uma vez que: 

 

“A Igreja, aliada-irmã das monarquias ibéricas, no interesse de manter o seu poder 
medieval em declínio com a ascensão do capitalismo, e que, por isso mesmo apoiou 
incondicionalmente o modelo colonial dos portugueses e espanhóis, foi na 
Amazônia, agente exemplar daquela forma hipócrita e mansa da violência 
colonizadora – a catequese que contribuiu decisivamente ao extermínio do nativo” 
(LEAL, 2010, p.91). 

 

Evidencia-se, neste sentido, a maneira como, os nativos da Amazônia foram 

exterminados pelos colonizadores. De acordo com Leal (2010) os padres atuavam na 

intenção de persuasão e amansamento, catequizando os indígenas, sem considerar suas 

diferenças culturais e religiosas que os afastavam do colonizador, um “brutal etnocídio sobre 

o nativo” (idem, p.91). 

A colonização da região onde hoje se encontra o Estado do Pará consolidou-se 

com a ocupação portuguesa consolidou-se em 1616, com a fundação do Forte do Presépio 

que deu origem à cidade de Belém. Em 1621, o território passa a fazer parte da província do 

Maranhão e Grão-Pará, integração criada com o objetivo de melhorar as defesas da costa e 

os contatos com a metrópole, para a função de fornecedor de matérias primas. 

No século XVII, a região conheceu um período de grande prosperidade, com a 

proliferação de lavouras de café, arroz, cana-de-açúcar, cacau e tabaco, além de fazendas 



 

 

                  

de gado. No final do século XIX, no entanto, o crescimento econômico foi retomado, a partir 

da exploração da borracha, que trouxe grande desenvolvimento para a região norte do País.  

Já nas décadas de 60 e 70 do século XX, segundo Duarte e Lima (2009) o 

governo federal na Amazônia adotou um modelo de desenvolvimento econômico baseado 

na exploração de recursos naturais e potencialidade energética da região, este modelo está 

presente até hoje na região. O Estado difundia a ideia de que a região era um vazio 

demográfico, as cidades eram pequenas e escassas que deveriam ser povoadas e 

integradas ao país, não consideravam as populações locais, as suas singularidades e 

peculiaridades, o que levou ao acirramento das manifestações da “Questão Social” no Pará. 

Com a abertura da transamazônica, inicio da exploração mineral em Carajás e a 

construção da usina hidrelétrica em Tucuruí, várias frentes de trabalho foram abertas, 

trazendo para a região milhares de pessoas em busca de trabalho, as cidades começaram a 

ser construídas ao longo da margem das estradas, mudando um pouco, a características 

das cidades tradicionais na Amazônia que se davam principalmente em torno dos rios para 

as cidades de beira de estrada, ocorrendo uma mudança, no padrão de ocupação do 

território na Amazônia. 

De acordo com Leal (2010), a consolidação do capitalismo trouxe para a 

Amazônia uma representatividade estratégica, principalmente no que se refere ao controle 

sobre os recursos naturais existentes, enquanto que no mundo, o cenário advindo com a 

segunda guerra mundial definia a supremacia do capitalismo, criando, assim, a necessidade 

de uma nova divisão internacional do Trabalho. 

Entre as contradições existentes na história brasileira, em particular na 

Amazônia, observa-se intensas imposições, as quais, hoje, refletem, sobretudo nas 

condições sociais e econômicas da população que vivencia desigualdades 

socioeconômicas, ainda que, de acordo com Leal (2010) a Amazônia possua capacidade 

produtiva com grandes perspectivas de desenvolvimento. 

 

 

3. ESTADO E A “QUESTAO SOCIAL” NA AMAZONIA  

 

 

Visualiza-se no Estado contemporâneo, estruturas e elementos do passado que 

se atrelam a novas características sociais, políticas e econômicas com o objetivo de 

manutenção da “ordem socioeconômica vigente4”. 

                                                 
4
 Termo utilizado por István Mészáros (2011). Ler: MÉSZÁROS, István. Para Além do Capital 



 

 

                  

Para Pereira (2008, p.144) a conceituação de Estado é tão complexa que deve-

se evitar tratá-lo de forma parcial e linear. É necessário especificá-lo para conceituá-lo, pois, 

apresenta diferentes configurações, sendo um fenômeno em constante movimento e 

mutação. No Estado capitalista os interesses e objetivos são diversos e se confrontam. A 

principal tarefa é administrá-los garantindo assim, sua legitimação, assumindo o caráter de 

poder público, controlando política e ideologicamente todas as classes. 

Pereira (2008, p.146) diz que se deve pensar o Estado como processo histórico, 

que contém muitos elementos do passado convivendo com novos elementos recém 

incorporados. A relação exercida tem caráter dialético, pois, comporta simultaneamente, 

antagonismos e reciprocidades permitindo assim, que forças desiguais e contraditórias se 

confrontem e interajam, marcando-se mutuamente. 

Conforme Ianni (Ianni, 1986, apud Pereira, 2008, p.146) 

 

É por meio da relação dialética com a sociedade que o Estado abrange todas as 
dimensões da vida social, todos os indivíduos e classes e assume diferentes 
responsabilidades, inclusive as de atender demandas e reivindicações discordantes. 
Por isso, apesar de ele ser adotado de poder coercitivo e estar predominantemente 
a serviço das classes dominantes, pode também realizar ações protetoras, visando 
as classes subalternas, desde que pressionado para tanto, e no interesse de sua 
legitimação (Ianni, 1986, apud Pereira, 2008, p.146). 

 
Nesse contexto, o caráter dialético é visualizado nas estruturas do Estado, no 

que concerne, simultaneamente, a manutenção da classe dominante no poder, a 

reprodução da exploração da força de trabalho e a expressão da luta de classes. 

Então, em resposta as lutas de classe, implementa-se reformas políticas e 

sociais a classe de trabalhadores que se organizam politicamente para enfrentamento do 

Estado capitalista, que gera riqueza de um lado, e simultaneamente provoca miséria do 

outro é a perversa lógica deste processo de acumulação do capital. 

Para Pimentel (2012, p.45) as raízes da “Questão Social” têm aspectos de 

natureza econômica da produção e aspecto relativo às reações dos trabalhadores 

politicamente organizados, ou seja, esta diretamente imbricada à exploração do trabalho 

pelo capital e pela luta de classe que tem por objetivo o acesso a riqueza socialmente 

produzida.  

Autores como Pimentel, Mészáros, Lessa, entre outros, compreendem que a 

origem da “Questão Social” pode ser explicada pela “Lei Geral de Acumulação Capitalista”, 

trabalhada no livro Primeiro, volume 2, capítulo XXII de “O Capital: crítica da economia 

política” de Karl Marx, que revela o grau de exploração do trabalho, gerando pobreza e 

miséria, simultaneamente à expansão, acumulação e reprodução do capital. 



 

 

                  

 Neste sentido, salienta-se a atuação do Estado em tratar a “Questão Social”, ora 

com práticas de controle e enfrentamento por meio de políticas públicas e sociais, ora como 

caso de polícia, usando mecanismos repressivos.  

Iamamoto (2004, p.11) considera que a “Questão Social” é indissociável do 

processo de acumulação e dos efeitos que produz sobre o conjunto das classes 

trabalhadoras, o que se encontra na base da exigência de políticas sociais e públicas. Ela é 

tributária das formas assumidas pelo trabalho e pelo Estado na sociedade burguesa e não 

um fenômeno recente, típico do trânsito do padrão de acumulação no esgotamento dos 30 

anos gloriosos da expansão capitalista. 

Para Iamamoto (2004, p.17): 

Atualmente, a questão social passa a ser objeto de um violento processo de 
criminalização que atinge as classes dominantes (Ianni, 1992 e GUIMANRAES, 

1979) Recicla-se a noção de “classes perigosas”- não mais laboriosas-, sujeitas a 
repressão e a extinção. A tendência de naturalizar a questão social é acompanhada 
da transformação de suas manifestações em objetos de programas assistenciais 
focalizados de “combate a pobreza” ou em expressões da violência dos pobres, cuja 
resposta é a segurança e a repressão oficiais. Evoca o passado, quando era 
concebida como caso de policia, ao invés de ser objeto de uma ação sistemática do 
Estado no atendimento as necessidades básicas da classe operaria e outros 
segmentos trabalhadores. Na atualidade, as propostas imediatas para enfrentar a 
questão social no país atualizam a articulação assistência focalizada/repressão, com 
o reforço do braço coercitivo do Estado em detrimento da construção do consenso 
necessário ao regime democrático, o que é motivo de inquietação. (Iamamoto, 2004, 
p.17) 

A “Questão Social” na região amazônica segundo Joaquina barata em seu texto 

meio ambiente, Amazônia e serviço social 2008 teve seu processo histórico originário por 

meio do capital mercantil que se apropriou do valor trabalho via coleta dos povos da 

Amazônia, (índio, caboclo, ribeirinho, quilombola, povos tradicionais) pela apropriação 

indevida de terras, ou seja, propriedade privada, o que fez com que os povos da Amazônia 

fossem separados dos tradicionais e comunais meios de produção, a fixação de indústrias 

transnacionais e monopolistas, transformando a população local em força de trabalho livre e 

finalmente a onda liberal no qual, o Estado passa a ter uma política mínima de intervenção. 

E neste momento que se tem as privatizações estatais como exemplo, a Vale e o 

sucateamento de universidades publicas e órgãos públicos como a SUDAM, estes 

processos contribuíram para a pobreza, miséria rebatendo nas mais diferentes formas de 

alijamento da população, como abusos e exploração sexual de crianças e adolescentes, 

crianças de rua, grandes índices de analfabetismo e violência, entre outros. 

O capital transformou o povo da Amazônia em miseráveis, destruiu a pluralidade 

cultural e destituiu este homem da floresta e de todas as suas formas de produção 

tradicional. A destituição do trabalho tradicional e a expulsão desse homem amazônico para 

os centros urbanos intensificaram as mazelas e desigualdades, este sujeito perde o 

sentimento de pertencimento local e passa a ser visto como mão de obra desqualificada 



 

 

                  

para o trabalho formal, aumentando assim, o contingente urbano da informalidade e das 

periferias, com isso, aumentam as desigualdades sociais. 

Frente a essa realidade da região amazônica é possível perceber que ao longo 

de sua colonização e “crescimento”, evidencia-se a forma como esta se tornou um espaço 

de grandes interesses, principalmente por contemplar uma diversidade de riquezas; espaço 

que propiciou a busca desenfreada pelos ganhos proporcionados pela natureza, e que por 

sua vez tenderam a embarcar, intencionalmente, na lógica a ela imposta, sendo possível 

visualizar aspectos da acumulação capitalista. 

Este recorte não dá conta de realidade regional, onde os ribeirinhos, povos da 

floresta, caboclos, os garimpeiros, seringueiros e índios encontram-se alijados do processo 

de inclusão social, porém explicita, de alguma forma, o porquê do processo de 

empobrecimento e exclusão da população amazônica, frente ao capital. 

A região amazônica vivencia, desta forma, os reflexos das transformações 

mundiais, pois mediante sua potencialidade, torna-se para a lógica da acumulação 

capitalista: 

“toda e qualquer possibilidade de contribuição da natureza para a acumulação 
capitalista, através do suprimento de novos materiais capazes de serem 
aproveitados para essa acumulação pela industria” (LEAL, 2010, p.97). 

 

E ainda: 

“Todas as áreas do planeta cuja natureza ainda não tivesse sido suficientemente 

investigada, passaram a ser alvo da curiosidade científica das nações capitalistas 

desenvolvidas, ou daquelas em que a burguesia emergia como classe dominante” 

(LEAL, 2010, p.97-98). 

  

Na perspectiva da acumulação capitalista, a força de trabalho precisa ser, 

essencialmente, útil para atender os interesses da produção, na medida em que na lógica 

do desenvolvimento capitalista o tempo torna-se menor e inversamente proporcional ao 

trabalho que deve ser realizado. “O interesse capitalista por essa riqueza era tão grande, 

que mesmo, àquela época [...] tentou-se vencer de qualquer modo a barreira da floresta” 

(LEAL, 2010, p.105). Diante das exigências desta acumulação, a Amazônia apresenta o que 

há de peculiar com a sua inserção neste contexto. 

 

 

4. ASPECTOS DA REALIDADE PARAENSE A PARTIR DO MAPA DA EXCLUSAO 

SOCIAL 2011 

 

 



 

 

                  

A região amazônica, no decorrer da história brasileira, vivenciou a dinâmica que 

envolve grande parte das fronteiras ao redor do mundo e, com isso, obteve marcas 

profundas, particularmente no que se refere ao contexto sócio-econômico, o qual tem 

evidenciado intensas contradições. 

Nesta perspectiva, o Estado do Pará, ao integrar a Amazônia legal Brasileira, 

apresenta alguns indicadores sócio-econômicos, os quais, de acordo com o diagnóstico 

presente no Mapa da Exclusão Social do Estado do Pará do ano de 20115, permitem 

compreender os aspectos que envolvem esta realidade regional, onde é possível observar 

as contradições que permanecem em torno da dinâmica do modo de produção capitalista, e, 

particular nesta região que compõe a Amazônia. 

Conforme o documento consultado, no Estado do Pará verificam-se alterações 

de 2009 para 2010 em relação a longevidade, passando de 72,84 anos para 72,87 anos, já 

a expectativa de vida da população brasileira, neste mesmo período, foi de 72,57 anos e 

72,67 respectivamente. Observa-se, assim, que embora a expectativa de vida no Pará 

demonstre superar as indicações nacionais, o crescimento deste indicador no Estado não 

alcançou 01(um) ano, correspondendo apenas a 0,42, o que indica poucas mudanças em 

relação a aspectos como o nível e qualidade de acesso a saúde, educação, cultura e lazer, 

além da violência, criminalidade, poluição e situação econômica do lugar. 

O Coeficiente de Gini6, apresentado pelo mapa, ao medir o grau de 

desigualdade em relação à distribuição de renda, indica nos períodos de 2008 e 2009 

valores alterando de 0,77 para 0,76 respectivamente. Nota-se que o decréscimo indicado no 

coeficiente é de apenas 0,01, demonstrando que ainda permanece a intensa desigualdade 

na distribuição de renda na região, ou seja, mais um indicador negativo da realidade. 

Em relação a população abaixo da linha da pobreza7 verifica-se conforme 

análise do mapa que no Estado do Pará, houve uma redução na ultima década, passando 

de  2.930.135 (Dois milhões, novecentos e trinta mil e cento e trinta e um) pessoas em 2000, 

para 2.916.600 (Dois milhões, novecentos e dezesseis mil e seiscentos) pessoas em 2010, 

correspondendo a um decréscimo de apenas 0,46%. Embora esta fonte oficial indique uma 

                                                 
3
 O Mapa é produzido pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Estado 

do Pará (SEPOF) em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do 
Pará (IDESP), além de informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Este 
documento realiza um diagnóstico regional em que são apresentados indicadores representativos das 
condições de vida da população paraense. O diagnóstico do ano de 2010 corresponde aos dados 
mais atuais disponibilizados por esta fonte oficial. 
6
 Neste mapa o indicador foi calculado a partir dos dados do PIB dos municípios paraenses, com a 

mesma periodicidade do PIB per capita, por serem as informações mais atualizadas disponíveis pelo 
IBGE/IDESP, fontes oficiais. 
 
7
 Neste mapa, excepcionalmente, foi considerada como população abaixo da linha da pobreza todas 

as pessoas que vivem em domicílios cuja renda domiciliar per capita é inferior a R$ 140,00. 



 

 

                  

diminuição da população considerada pobre no Pará, é notório observar que esta redução 

não altera significativamente a realidade deste indicador no Estado, uma vez que 

demonstram poucas alterações, considerando o período de dez anos obtidos para o alcance 

destes resultados.  

Esta pequena síntese dos dados socioeconômicos presentes no Mapa, aponta 

que o nível da desigualdade do Estado do Pará está afetando diretamente as condições de 

vida da maioria da população. Além disso, ainda permanece elevada a população abaixo da 

linha da pobreza, apesar das indicações do Mapa sinalizarem um PIB per capita somando, 

em 2009, 7.859,19 (Sete milhões, oitocentos e cinqüenta e nove mil e dezenove) reais. 

Estas demonstrações permitem refletir que, embora a desigualdade seja uma realidade do 

Brasil, permanecem na Amazônia, em particular no Estado do Pará disparidades mais 

acentuadas das expressões da “Questão Social”, o que provavelmente configura a dinâmica 

capitalista atribuída historicamente. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 

Na compreensão do desenvolvimento na Amazônia é possível destacar as 

grandes perspectivas em busca de seu potencial, principalmente nos que diz respeito aos 

elementos que acentuam a cobiça e são inseridos na lógica da acumulação capitalista. 

Neste sentido, apreender os aspectos históricos desta região permitiu observações 

fundamentais. 

Nas discussões que envolveram o crescimento da Amazônia frente à sociedade 

capitalista, foram destacadas reflexões que apontam para o desenvolvimento da região 

associado à lógica do capital, a exemplo das imposições advindas dos colonizadores sobre 

os indígenas que habitavam a região amazônica, não considerando o cotidiano vivenciado 

por estes, a cultura e a forma de organização da dinâmica de trabalho em torno da 

subsistência, além de interesses em disputa desigual com vistas ao acúmulo de riquezas 

existentes na exuberância da Amazônia. 

No que se refere aos aspectos da acumulação capitalista na Amazônia, em que 

foi evidenciando objetivos e estratégias que permearam a luta pelo controle das riquezas 

naturais da região amazônica; foi possível notar a luta desenfreada pela exploração dos 

recursos naturais, voltada para os objetivos da acumulação capitalista, considerando, 

principalmente o momento de consolidação do capitalismo ao redor do mundo e o potencial 



 

 

                  

da Amazônia no atendimento aos interesses produtivos, incluindo-se, nesta lógica, a matéria 

prima essencial e a força de trabalho necessária a esta finalidade. 

A respeito da peculiaridade da Amazônia no âmbito do desenvolvimento 

capitalista, foi considerada sua inserção no universo da industrialização enquanto estratégia 

fundamental para acelerar a acumulação no âmbito da lógica do capital. Nesta perspectiva, 

a região amazônica torna-se estratégica para os interesses do capital, cujo intuito em 

manter o controle sobre as riquezas naturais é encoberto pelas táticas para desenvolver a 

região, o que proporcionou a destruição de grande parte da população indígena resistente 

às imposições do capitalismo. 

No âmbito do desenvolvimento na Amazônia foi possível apreender, a maneira 

como ao longo da história, esta região esteve mantida na condição de fornecedora de 

matéria prima, mão de obra e tudo o que proporciona a natureza aos moldes da 

produtividade. Sendo descaracterizada a grande maioria dos elementos que compõem sua 

particularidade e que poderiam representar a resistência às imposições do capitalismo. A 

implantação dos grandes projetos na região amazônica evidencia as estratégias que ontem 

e hoje, visam acúmulos e consolidam permanências. 
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