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RESUMO 
 
Este artigo busca refletir as ações do Estado e seu poder 
político baseado no sua materialidade e poder físico – 
coercitivo bem como em seu poder simbólico e as 
representações sobre a Amazônia legal enquanto espaço de 
vazio demográfico e atraso econômico que deram base às 
ideologias desenvolvimentistas do Estado e sua parceria com o 
capital privado vigente desde o século XVIII na Amazônia 
Oriental. Tal ideologia perpassa diversas “mudanças” na 
estrutura política do Brasil permanecendo em sua essência 
imutável, e hoje o discurso do Estado voltado aos grandes 
projetos desenvolvimentistas continuam presentes trazendo 
grandes impactos às comunidades tradicionais no Maranhão.  
 
Palavras-chave: Amazônia. Desenvolvimento. Estado. 
Comunidades tradicionais. 
 
 
ABSTRACT 
 
This article aims to reflect the actions of the state and its 
political power based on its materiality and physical power - 
coercive and in its symbolic power and the representations of 
the legal Amazon as demographic void space and economic 
backwardness that based on developmental ideologies of State 
and partnering with the current private capital since the 
eighteenth century in eastern Amazonia. This ideology 
permeates many "changes" in Brazil's political structure 
remains unchanged in its essence, and now the State speech 
geared to large development projects are still present bringing 
great impacts to traditional communities in Maranhão. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Discutir as formas de dominação territorial legitimadas pelo Estado na Amazônia 

Oriental nos leva a refletir neste artigo a formação do Estado moderno e suas tecnologias de 

poder (Foucault, 1998) estabelecidas na passagem de um poder dinástico para o poder da 

governamentalidade no século XVIII. O poder político deixa de estar nas mãos de soberanos 

para estar nas mãos do Estado, seguindo a lógica da racionalidade e do espírito científico, 

em uma transição do modelo feudal para a nobreza, em que as concepções religiosas dão 

espaço às concepções científicas.  

É importante destacarmos que estamos nos referindo a um processo de 

transição de poder na Europa com o cuidado de não tomarmos este como universal, mas 

sim, de uma forma particularizada entre várias outras formas de estabelecimento de poder 

político e organização social. 

Na Amazônia, assim como em todo o Brasil colonial, o poder político esteve 

diretamente ligado à Igreja, responsável pelo “governo das almas” sendo esta uma atividade 

central indispensável à salvação das almas. (FOUCAULT, 1998: 490). O fim do feudalismo e 

o advento de novas relações econômicas e sociais trazem novas estruturações políticas que 

irão convergir ao Estado Moderno, pautado na racionalidade. 

Na Amazônia Oriental esta mudança trará grandes transformações nas relações 

políticas, sociais e econômicas a partir da segunda metade do século XVIII, com as 

Reformas Pombalinas. Marquês de Pombal implanta no Grão – Pará toda a burocracia do 

Estado Moderno e a Igreja deixa de ter o papel principal no governo dos colonos e dos seus 

territórios. Pombal redefine o projeto colonial e a colônia sai do dogma da Igreja para o 

saber científico. (ALMEIDA, 2008) 

Os preceitos da racionalidade e do saber científico trazem a ideologia do 

“progresso”, e é preciso trazê-lo pra Amazônia. Esta ideologia acompanha todo o processo 

histórico de domínio territorial por parte do Estado e do capital privado da região. É preciso, 

desde a reforma pombalina, fortalecer as relações econômicas inserindo a Amazônia dentro 

do capital externo, sendo para isso, tomadas várias medidas administrativas. 2 

Na análise de Almeida (2008) todas as ações e resultados da reforma 

pombalina, “combinavam a noção de progresso com que denominavam de racionalidade 

                                                           
2
 A reforma pombalina teve início com a criação do Estado do Grão-Pará e Maranhão no ano de 

1755, e seguiu com várias outras medidas político-administrativas como: distribuição de sesmarias, 
criação da Cia. Geral de Comércio, Lei de liberdade do índio, incentivo à aquisição de escravos 
africanos, plantio de algodão, cacau, cana-de-açúcar, índigo e outros produtos tropicais. (ALMEIDA, 
2008) 



 

 

                  

econômica”. Ainda seguindo esta análise, este esquema interpretativo é reproduzido no 

tempo, tornando-se uma “sociologia espontânea de explicação da Amazônia”.  

Iniciamos o texto com uma discussão acerca da formação do Estado moderno e 

suas tecnologias de poder onde buscamos pensar também os mecanismos do Estado para 

o cumprimento de suas funções sociais. Em seguida, o texto trata das reproduções da lógica 

do progresso trazida por Pombal no século XVIII, mas que se fez presente por todo o século 

XIX, XX e ainda hoje, início do século XXI ainda se faz, nos discursos desenvolvimentistas 

dos grandes projetos em que não são levadas em conta outras lógicas de apropriação do 

território, que não aquela voltada ao grande capital. 

 

 

2. A LÓGICA OCIDENTAL DO ESTADO MODERNO 

 

 

Pensar o Estado requer um esforço que nos permita ir além das evidências, 

daquilo que nos parece óbvio, com atenção ao que vemos e de onde vemos, levando em 

conta que este é um complexo de estruturas materiais, e principalmente mentais, sendo 

estas últimas as mais eficazes na imposição da ordem social baseada nas “verdades” 

construídas pelo Estado ocidental. Para Bourdieu (1998:60) a estrutura do Estado traz 

consigo uma eficácia da verdade oficial, uma verdade baseada no saber científico, que por 

isso, “universal”. 

O pensamento ocidental quanto ao processo civilizacional sempre esteve 

alicerçado no etnocentrismo, difundindo a ideia de que não há como pensar em civilização 

sem a presença do Estado, sendo este o “destino” de todos os grupos sociais, em que toda 

a humanidade estaria inserida em um processo histórico linear, de caráter evolucionista, do 

primitivismo às sociedades civilizadas estatais. (CLASTRES, 1974: 202). 

Esta visão muito debatida e questionada por antropólogos, historiadores e 

cientistas sociais, tem como argumento o fato de que não há como pensar a história da 

humanidade como uma via de mão única, ignorando os diferentes processos de 

organização social, e as diferentes formas de estabelecimento de poder político que não o 

do Estado ocidental. Geertz (1980) é um destes antropólogos que nos traz importantes 

contribuições na refutação da linearidade histórica ocidental, nos trazendo em Negara, uma 

diferente forma de poder político e organização social em Bali, revelando ali as dimensões 

simbólicas do poder estatal dos balineses, como sendo este o próprio poder estatal, o que 

para Geertz, no Estado Moderno a se simbologia não se expressa no sentido da busca pela 

objetividade científica. 



 

 

                  

Ainda na perspectiva de Geertz (1980: 154), em várias formas de se pensar o 

Estado Moderno, seja na corrente marxista, populista ou de direita, “os aspectos semióticos 

do Estado ficam-se mascarados. Eles exageram a força, escondem a exploração, insuflam a 

autoridade ou moralizam os processos.” Quando Bourdieu (1998) faz sua análise sobre o 

Estado e seu poder simbólico, fala da dificuldade em se pensar o Estado pelo fato deste ser 

“quase impensável” pois é a representação legítima do mundo social, integrando sua lógica 

e sua moral. Ou seja, não fica claro tais representações tidas apenas como uma lógica real, 

legítima. E fazendo parte desta ordem, fica ainda mais difícil percebermos e olharmos para 

além dela. 

Uma questão que deixa mais claro esta discussão é pensarmos a noção de 

temporalidade ocidental bem como as representações do espaço nos mapas. Estes, mapas 

e calendários, são “tecnologias de poder” que no âmbito das sociedades modernas, séculos 

XVI e XVII, a emergência da “razão do Estado” busca novas formas de controle da 

população a partir de novas estruturações políticas. Neste momento, é necessária a 

manutenção ou criação de mecanismos que garantissem a sobrevivência do Estado Nação 

diante de um cenário competitivo. Segundo Foucault (1998: 491), esta transformação é 

assinalada em “diferentes artes de governar”, “cuja racionalidade tem seus princípios e seu 

campo de aplicação específico no Estado.”  

Essas estruturas criadas pelo Estado colocam à margem da sociedade aqueles 

grupos que não se inserem dentro desta lógica social assim como de outras formas de 

produção e uso da natureza que não aquela voltada ao lucro do capital privado. Essas 

estruturas que se fazem presentes em todos os aspectos da organização social ocidental, 

chegam a níveis mais profundos como a memória individual. Bourdieu afirma que,  

 

Ao evocarmos a memória recorremos a referências sociais sobre as quais 
organizamos nossa vida privada, ou seja, recorremos ao público no cerne do 
privado, pois estas referências sociais seriam estabelecidas pelo Estado, em seu 
calendário de festas cívicas, religiosas e diferentes categorias de calendários. 
(2014:34)  

 
Esta reflexão sobre as estruturas do Estado a partir destes autores se torna aqui 

importante para compreendermos a inserção da Amazônia dentro dos projetos do Estado 

Moderno a partir da lógica da racionalidade e cientificidade que esteve presente desde sua 

colonização e de forma mais ativa e organizada a partir do século XVIII e que ainda se faz 

presente no século XXI nos discursos produzidos pelos agentes do Estado. 

 

 

3. AMAZÔNIA ORIENTAL: A CONSTRUÇÃO DE UMA REPRESENTAÇÃO 



 

 

                  

 

 

A presença colonial portuguesa na Amazônia oriental se tornou mais efetiva a 

partir do século XVIII com as novas preocupações trazidas pelo espírito científico do Estado 

moderno, o que trouxe uma mudança na forma de produção dos relatos sobre a Amazônia. 

Tais relatos já eram produzidos pelos viajantes naturalistas que percorreram a Amazônia 

desde o século XVI a serviço do Estado dinástico. (ALMEIDA, 2008) 

Diversas corografias, descrições cartográficas, crônicas foram produzidas por 

estes viajantes e utilizadas pelos administradores coloniais que produziram todo o 

imaginário ocidental acerca da região (natureza e humanos)3 a ser colonizada e 

devidamente explorada, sendo feito o levantamento de suas riquezas naturais e 

possibilidades de lucro. No entanto, a partir do século XVIII, estes levantamentos feitos 

pelos viajantes passam a querer ter reconhecidos o caráter científico de suas conclusões,  

 

Refletem então, aquele duplo movimento [inflexão intelectual e acordos diplomáticos 
para definir fronteiras], pois elaboram um conhecimento em íntima relação com o 
pensamento ilustrado que, simultaneamente, busca contribuir para os debates 
evolvendo os limites territoriais em questão. (QUEIROZ, 2001: 30) 

 
O domínio territorial era uma das principais preocupações coloniais, pois era 

necessário estabelecer fronteiras de forma a ter o controle sobre a região. A metrópole 

portuguesa envia para a Amazônia Oriental Marquês de Pombal, que governa entre 1750-

1777, período marcado por grandes mudanças seguindo os princípios da razão ilustrada. 

Com Pombal há uma distinção entre estado dinástico e estado-nação em que, de forma 

“racional”, a natureza é incorporada permanentemente aos empreendimentos da agricultura 

agro-exportadora. 

 

A exploração econômica através de grandes empreendimentos monocultores, com 
mecanismos repressores da força de trabalho escrava, voltados para o mercado 
internacional, caracterizava este sistema agrário-exportador. Tão forte se manifesta 
a ideologia oficial de “progresso” que os comentadores regionais classificam, 
inclusive, este período como “a idade de ouro”, do Maranhão e do Pará. (ALMEIDA, 
1998: 24) 

 

Ainda seguindo a perspectiva de análise de Almeida (1998), este modelo de 

“racionalidade econômica” se reproduz no tempo e continua presente nos atos imperiais e 

                                                           
3
 Aos relatos do viajantes do século XVI foram feitas várias críticas a partir dos próprios viajantes do 

século XVIII, com relação ao caráter muitas vezes fantasioso nas descrições da Amazônia, num 
“apego às superstições e lendas; uma visão marcada pelo pensamento religioso, que deturpa o que 
vê.”(QUEIROZ, 2001:35) Quanto à visão do indígena, também há uma mudança na forma de sua 
representação ao ocidente, que, pelos viajantes do século XVI foram vistos como “selvagens”, sem 
alma, semi-humanos, naturalizando uma condição de “escravos naturais”, visão relativizada pela Lei 
pombalina, o Diretório de 1758, em que o índio aparecia como “bom selvagem”. (ALMEIDA, 1998). 



 

 

                  

da república durante todo o século XX4. O Estado continua a construir representações da 

Amazônia no intuito de justificar a implantação de grandes projetos desenvolvimentistas, e 

“aparece como mediador tecno-jurídico da inscrição privada no espaço amazônico” 

(SANTOS, 2009:75). 

A ideia do “vazio demográfico” foi um dos principais pilares de justificação da 

ocupação da região a partir da segunda metade do século XX com a intensificação dos 

projetos para a integração da Amazônia5. Para Queiroz, uma “mito” político sobre a natureza 

da região e sobre sua população, ou melhor, a ausência desta ou sua incapacidade de 

“desenvolvimento”. O poder dos agentes do Estado em construir tais representações está 

justamente naquilo que Bourdieu (2014) chama de “teatralizar o oficial” tomando as 

“verdades” estatais como uma via de mão única de forma universalizante. 

Nesse contexto, a ideia de progresso se aplica em conformidade com a ideia de 

anulação dos povos que ali vivem de forma tradicional. Estes são apagados de todo o 

processo de ocupação da Amazônia ou tidos como atrasados, inferiores, classificados como 

“figuras típicas” ou tipos “antropogeográficos” (ALMEIDA, 1998: 33) que precisam ser 

inseridos dentro da lógica do capital como mão-de-obra barata, muitas vezes como escravos 

em pleno século XX e XXI, não gerando custo nenhum aos novos escravocratas, apenas 

lucro máximo. É o que Esterci (1994) chama de modernização conservadora que acontece 

no Brasil e aqui nos delimitamos a falar da Amazônia. 

Assim, durante todo o processo que se acirra a partir da década de 1960 e 

segue por todo o período da ditadura militar no país e os grandes programas de inserção do 

capital privado em terras da Amazônia6, “territorialidades específicas”7 foram negadas, 

                                                           
4
 Quanto aos atos imperiais, Almeida (1998) cita os relativos a seca de 1877 com o deslocamento da 

força de trabalho nordestina para a Amazônia e aos atos republicanos, no ano de 1910 – Serviço de 
Proteção ao índio; 1912 – Plano de Defesa da Borracha; 1915 e 1930 – Planos governamentais para 
a seca; 1942 – Campanhas da Batalha da Borracha e 1946 – Constituição Federal e em seu artigo 
199 – Programa de Desenvolvimento da Amazônia; 1953 – Plano de Valorização Econômica da 
Amazônia; 1966 – criação da SUDAM – Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia; além de 
diversas políticas de concessão de terras públicas durante o período da ditadura militar (1964 – 
1985). 
 
5
 De acordo com Queiroz (2009) a orientação ideológica do Estado quanto às noções de integração 

nacional de regiões menos desenvolvidas para a inserção em ações e projetos estatais de cunho 
modernizante já estavam presentes na década de 40, a exemplo das medidas do Governo Vargas 
como o lema “Marcha para o Oeste”.   
6
 A implantação do Projeto Grande Carajás, Na Amazônia Oriental, sudeste do Pará, é para Sant”Ana 

Júnior (2013) a maior expressão do modelo de desenvolvimento trazido pelo governo ditatorial. Com 
a sua implementação, foi necessário gerar toda uma infraestrutura de apoio a escoação de produção, 
gerando a necessidade outros projetos como:” Complexo Portuário de São Luís, em permanente 
expansão, com a construção e planejamento de novos píeres e portos; a Hidrelétrica Estreito 
(município de Estreito, na divisa com o estado do Tocantins), a Termelétrica Gera Maranhão (no 
município de Miranda) e a Termelétrica do Porto do Itaqui (no município de São Luís), essas últimas 
em fase de construção.”(SANT‟ANA JÚNIOR, 2013: 5)   



 

 

                  

gerando uma ampla situação de conflitos envolvendo diferentes grupos sociais e interesses 

opostos. 

Esses diversos grupos que foram silenciados durante todo o processo de 

ocupação da Amazônia, tais como seringueiro, pescadores, comunidades indígenas, 

quilombolas, babaçueiros e tantas outras identidades coletivas viram seu modo de vida 

ameaçado com a perda de seus territórios numa justificativa do Estado de levar melhorias 

de condições de vida a essas comunidades na visão ocidental de que “a verdadeira 

sociedade só se desenvolve sob a sombra protetora do Estado”. (CLASTRES, 1974: 205) 

O discurso é de levar o desenvolvimento com a geração de milhares de 

empregos diretos e indiretos, o que daria a esses grupos sociais uma oportunidade de 

“trabalho” e renda. Mais uma vez percebemos neste discurso uma visão totalmente 

ocidental criada pelo Estado moderno de anulação do “outro” e de suas práticas. É preciso 

refletir sobre esse “ponto de vista” do Estado a partir de um outro olhar sobre a lógica de 

produção desses grupos sociais. 

A noção de trabalho deve ser relativizada, e não tomada como uma verdade 

absoluta a construção de uma imagem de miséria em que estão submetidos grupos sociais 

de vivem de uma economia de subsistência, da caça, pesca, coleta, agricultura familiar. São 

modos de vida que trazem uma outra concepção de tempo, o tempo da produção, da 

colheita, da festa, dos rituais. A organização social e política destes grupos vai ter uma outra 

lógica que não aquela imposta pelos de fora. E isso é o grande gerador de conflitos.  

Clastres (1974) traz uma análise interessante da qual concordamos quanto a 

estas concepções ocidentais de trabalho, da visão acerca da economia de subsistência e a 

ideia de “atraso tecnológico” de comunidades indígenas. O autor afirma que na visão 

ocidental, as sociedades primitivas (aqui no sentido de sociedades sem Estado) estariam 

“condenadas à economia de subsistência em razão de sua inferioridade tecnológica”. No 

entanto, a reflexão que Clastres traz é da necessidade se pensar as reais necessidades 

destes grupos para (des)fazer tais afirmações, pois para ele “não existe escala abstrata pela 

qual se possam medir as „intensidades‟ tecnológicas” no sentido de que não há como tomar 

como comparação o equipamento técnico de uma sociedade em relação a outra totalmente 

diferente, sendo que cada qual cria ferramentas para suas necessidades específicas. 

 Ainda utiliza a arqueologia e a etnografia para balizar seu argumento afirmando 

que os estudos destas disciplinas demonstram “a potência e rentabilidade e de eficácia das 

tecnologias selvagens” (204), portanto, não lhe faltam habilidades técnicas e produzem 

                                                                                                                                                                                     
7
 Conceito utilizado por ALMEIDA (2008) que nos ajuda a entender diferentes processos sociais de 

territorialização e como delimitando dinamicamente terras de pertencimento coletivo que convergem 
para um território. 

 



 

 

                  

aquilo que é o necessário para a sobrevivência do grupo. A produção de excedentes, em 

outra lógica de uso e ocupação do solo, que vai contra o capital, seria, portanto, inútil.  

Assim, a entrada do poder político do Estado e seu poder coercitivo são as 

forças que fazem com que comunidades tradicionais sejam inseridas na lógica da produção 

de excedentes visando acumulação de capital, e para isso, expropriados de seus lugares de 

produção, de seu território. No entanto, a identidade é a grande arma na resistência a todo 

esse processo de anulação e expropriação cultural e política dos povos da Amazônia.  

 

 

4. A REFINARIA PREMIUM I NO MARANHÃO: IMPACTOS SOBRE POVOS E 

COMUNIDADES TRADICIONAIS  

 

 

Continuando a lógica desenvolvimentista do Estado no início deste século, foi 

lançado o projeto da implantação da Refinaria Premium I no município de Bacabeira, 

localizado na microrregião de Rosário a 60 km da capital São Luís. O município é novo 

administrativamente, sendo emancipado da cidade de Rosário no ano de 1994. No entanto, 

apesar de suas novas demarcações territoriais, as relações dos povoados com os de 

municípios limítrofes, como Santa Rita e Rosário ainda são muito visíveis nas práticas 

culturais, como religiosidade, relações de parentesco e regras sociais estabelecidas por 

grupos que ocupam aquela região secularmente. 

A implantação da Refinaria foi anunciada formalmente pelo Governo Estadual do 

Maranhão e Federal no ano de 2009 como um grande projeto de inserção do Maranhão no 

mercado externo dentro da lógica do estado neoliberal de acumulação de capital. E o 

discurso das agências estatais para justificar sua implantação se repete, do 

desenvolvimento do Estado como aumento do PIB interno e do município, geração de 

milhares de empregos diretos e indiretos, aumento da renda familiar, geração de maior 

infraestrutura da cidade com melhoria nos índices de educação. 

Este anúncio, do que seria a “maior refinaria já construída na América Latina e 

uma das maiores do mundo” (SANT‟ANA JÚNIOR et all., 2013: 2) gerou grande impacto em 

toda a região, e aqui destaco duas situações imediatas ao seu anúncio: o boom imobiliário 

com a corrida pela venda de casas e terrenos a preços especulativos bem mais elevados 

que o mercado da região podendo gerar conflitos por posse de terra e os conflitos com os 

deslocamentos compulsórios8 de comunidades rurais de Bacabeira, com alguns exemplos 

                                                           
8
 Por deslocamento compulsório tomamos a definição de Almeida (1996, p. 30): “o conjunto de 

realidades factuais em que pessoas, grupos domésticos, segmentos sociais e/ou etnias são 



 

 

                  

de maior resistência como a comunidade de Salva Terra II que recusou deixar suas casas 

por não aceitarem a imposição do Estado9 em abandoná-las por estarem localizadas dentro 

da área delimitada pelo Estado a ser implantada a Refinaria. 

Na apresentação do EIA-RIMA produzido para regulação da implantação deste 

projeto, são delimitadas duas áreas, a de Influência Direta e a de Influência Indireta da 

Refinaria, ou seja, as áreas diretamente afetadas seriam aquelas mais próximas à área que 

teriam que ser desapropriadas e comunidades deslocadas compulsoriamente. As áreas 

indiretas seriam aquelas que seriam indiretamente afetadas, não sendo necessário o 

deslocamento compulsório. 

No entanto, os impactos a serem gerados com a efetiva implantação e 

funcionamento da Refinaria afetaria diretamente a vida de várias comunidades da 

microrregião de Rosário, em específico, os municípios de Rosário, Santa Rita e Bacabeira, 

além do município de São Luís, em zona rural localizada próximo ao Complexo Portuário, 

pois a quantidade de produção petrolífera e toda a estrutura para seu escoamento e 

exportação afetarão diretamente o meio ambiente e comunidades tradicionais que vivem da 

pesca, da coleta, da agricultura familiar terão seus modos de vida e relação com a natureza 

diretamente afetada. 

 A produção da Refinaria, de acordo com planejamento da PETROBRAS, deverá 

atender ao mercado externo, mais precisamente a Europa, portanto, de acordo com 

Sant‟Ana (2003) o interesse não é o mercado interno, mas sim o grande capital externo. 

Mais uma vez o discurso oficial do progresso para a região entra em total contradição com 

os efeitos reais gerados por tais empreendimentos. 

No ano de 2009 foram realizadas várias audiências públicas nos municípios de 

Rosário, Santa Rita, Bacabeira e São Luís10 para discutir junto à população a implantação 

da refinaria e seus impactos. Nestas ocasiões, vários grupos e sindicatos de trabalhadores 

rurais destes municípios fizeram suas reinvindicações quanto ao deslocamento compulsório 

e defesa de suas práticas de produção de subsistência, e foi demonstrada grande 

preocupação com a degradação dos rios que banham a região, a exemplo do Itapecuru, o 

                                                                                                                                                                                     
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”. (Apud 
SANT‟ANA JÚNIOR et all., 2013) 
9
 Para garantir a construção da refinaria no Maranhão, o Governo do Estado se comprometeu a 

desapropriar o terreno de 20 km2, necessário à construção da Refinaria, e transferir gratuitamente 
sua propriedade à Petrobrás. (SANT‟ANA JÚNIOR et all., 2013) 
 
10

As audiências aconteceram nas seguintes datas: Bacabeira - dia 09/09/2009; Rosário - dia 
10/09/2009; Santa Rita - dia 11/09/2009; e duas audiências no município de São Luís, sendo que 
uma ocorreu Bairro Renascença I, na Zona Urbana  - dia 12/09/2009, e outra, na Vila Maranhão, 
Zona Rural e próxima ao Complexo Portuário - dia 13/09/2009. (SANT‟ANA JÚNIOR et all., 2013) 



 

 

                  

maior em extensão e o mais navegável do estado do Maranhão, e de fundamental 

importância pra várias comunidades ribeirinhas que têm a pesca como principal fonte de 

renda. 

O anúncio da suspensão da implantação da Refinaria Premium I em Bacabeira 

pela PETROBRAS no ano de 2014 gerou em toda população (principalmente à classe 

empresarial e aos grupos populacionais que já sofreram com o deslocamento compulsório) 

um sentimento de frustração diante de todas as mobilizações e impactos já sofridos na 

região. Ainda que não seja efetivada sua implantação, um grande projeto já causou grandes 

modificações nas relações e meios de vida de grande parte da população e grupos 

tradicionais que se estabeleceram há mais de um século naquela região.  

O território em disputa tem sua ocupação desde o período colonial. A região do 

Itapecuru ou Vale do Itapecuru é uma das mais antigas e importantes localidades de 

colonização do interior do estado. Já no século XVII, a região recebe seus primeiros 

colonos, sendo uma das principais vias fluviais de acesso ao interior do Maranhão. Hoje, 

seu território é marcado pela grande presença de comunidades quilombolas, reflexo do 

período escravista da forte lavoura de arroz e algodão no século XIX na região. De acordo 

com a Fundação Cultural Palmares, até o ano de 2014 foram certificadas como 

comunidades quilombolas 7 (sete) em Rosário e 12 comunidades em Santa Rita. Em 

processo aberto de certificação estão 1 (uma) comunidade em Bacabeira, e 2 (duas) em 

Santa Rita. 

São comunidades que buscaram a partir de sua autodefinição o reconhecimento 

enquanto comunidades remanescentes de quilombo, tal como garante o artigo 68 dos ADCT 

da Constituição Federal de 1988. Esta certificação se torna fundamental na luta pela 

manutenção de seus territórios e modos de vida tradicionais face aos empreendimentos que 

avançam cada vez mais na região.  

 

 

5 – CONCLUSÃO 

 

 

Buscamos neste artigo perceber como as estratégias de planejamento do Estado 

para colonização e ocupação da Amazônia se deram de forma arbitrária ao impor um 

modelo de desenvolvimento no qual as populações locais foram subjugadas e anuladas 

durante todo o processo de implantação dos grandes projetos. 

Para o antropólogo Almeida (2008) “decreta-se arbitrariamente o fim do caboclo 

e das formas de uso comum das florestas”. A ideologia do Estado, e aqui mais 



 

 

                  

acirradamente no século XX durante os governos ditatoriais, é de que essas populações da 

Amazônia estão fadadas ao primitivismo e é necessário inseri-las dentro da lógica 

“civilizacional”, da produção de mercado sob a sua tutela. Só as políticas “racionais” 

poderiam levar à “valorização da Amazônia”. 

Essa “divinização do Estado”, expressão utilizada por Bourdieu (2014), na qual a 

sua verdade impera sobre uma diversidade de realidades sociais passa a ser fortemente 

questionada a partir da década de 1980, culminando com a Constituição de 1988 em que o 

Estado reconhece a diversidade cultural do país e garante as condições necessárias à 

sobrevivência e reprodução cultural de povos e comunidades tradicionais. Esta mudança na 

expressão máxima da lei do estado-nação se dá a partir da intensificação de lutas, do 

processo de resistência destes grupos sociais à imposição da autoridade “divinizada” do 

Estado.  

O artigo 68 dos ADCT, que institui a expressão “comunidades remanescentes de 

quilombo”, que garante o direito ao território de forma coletiva de grupos que se auto-

definam como quilombolas, é um dos grandes avanços na busca pelo reconhecimento 

destes grupos de suas práticas tradicionais garantindo a eles as condições de luta diante 

das intervenções do próprio Estado e empresas privadas no interesse pela exploração 

econômica de suas terras.  

O Brasil também é signatário da Convenção 169 da OIT sobre Povos Indígenas 

e Tribais que reconhece a diversidade cultural e a necessidade de se garantir a afirmação 

das diversas identidades étnicas encarando estes grupos “não mais como povos passíveis 

de uma integração e assimilação à sociedade majoritária, mas como grupos sociais cujas 

formas de vida, culturalmente distintas, devem ser respeitadas.” (ALMEIDA e DOURADO, 

2013:27). 

Este reconhecimento da diversidade cultural e étnica impõe a necessidade de 

repensar as classificações e representações construídas pelas ideologias do Estado sobre a 

Amazônia e os povos e comunidades que ali vivem e estabelecem com o seu meio formas 

de vida próprias de organização social, política e da relação tempo e espaço que se 

colocam em oposição à temporalidade linear e homogeneizadora ocidental. 
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