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“No nosso povoado foi plantada uma usina termoelétrica. Está 

prejudicando todos nós! Muita poluição, muitos barulhos… só 

que eu brigo com esses poderosos! Eles estão há três anos só 

mentindo pra nós! E eu quero que o Brasil inteiro saiba da 

safadeza deles!” (trecho da carta destinada ao radialista Edelson 

Moura da senhora Nazaré, 34 anos, quebradeira de coco, 

moradora de Demanda, Santo Antonio dos Lopes, MA). 

 

 

“Relações sociais sistemáticas de subordinação impõem 

humilhações de diversas naturezas sobre os mais fracos. Essas 

humilhações são a semente da revolta, da indignação, da 

frustação e da bílis acumulada que alimenta a resistência”. 

(James Scott, 2013).  
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RESUMO 

 

 

Este estudo apresenta uma reflexão sobre ações de enfrentamento encetadas por famílias 

camponesas de Demanda, povoado localizado entre Capinzal do Norte e Santo Antonio 

dos Lopes. Enfrentamento produzido pelos moradores contra a MPX/ENEVA, diante do 

processo de expropriação e indefinição social provocado pela instalação de usinas 

termelétricas movidas a gás natural. O conjunto das usinas é denominado pela empresa 

de Complexo Parnaíba, instalado em Santo Antonio dos Lopes, região central do 

Maranhão. Demanda é a localidade mais próxima às termelétricas e principal área a 

sofrer os impactos socioambientais decorrentes da instalação do empreendimento em 

questão. O trabalho analisa a dinâmica que caracterizou o processo de atuação da 

empresa junto às famílias moradoras daquela localidade e o contexto de referência para 

a produção das ações de enfrentamento de parte do grupo. Foram identificadas 

diferentes ações de enfrentamento forjadas de forma individual ou coletiva que se 

apresentam como um repertório de luta e resistência camponesa. A investigação que 

subsidia esse texto ocorreu no âmbito de uma perícia antropológica demandada pelo 

Ministério Público Federal no Maranhão, cujo objetivo era apreender possíveis 

impactos provocadas às populações tradicionais em áreas de influência do Complexo 

Parnaíba, inaugurado em novembro de 2013. A perícia foi realizada entre março e julho 

de 2014. Utiliza-se, para os fins do presente trabalho, algumas narrativas – baseadas em 

entrevistas, anotações de caderno e conversas informais – dos moradores, produzidas no 

contexto daquele gênero de trabalho antropológico.  

 

Palavras-chave: populações tradicionais; impactos socioambientais; grandes projetos; 

conflitos no meio rural; resistência camponesa. 
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ABSTRACT 

 

 

This study presents a reflection on coping actions taken by peasant families from 

Demanda, a small village located between Capinzal do Norte and Santo Antonio dos 

Lopes. Those coping actions produced by the residents against MPX/ENEVA are a 

consequence of expropriation proceedings and social uncertainty caused by the 

installation of thermoelectric plants powered by natural gas. The MPX/ENEVA 

Company named this set of plants as Complexo Parnaíba, located at Santo Antonio dos 

Lopes, central region of Maranhão. Demanda is the nearest town to the thermoelectric 

and the main area to suffer social and environmental impacts resulting from the 

installation of this project. This paper analyzes the dynamics that characterized the 

company‟s intervention strategies along to residents of that locality and the reference 

context of the production of coping actions made by the group. It was possible to 

identify different coping actions, forged individually or collectively posing as a 

repertoire of struggle and peasant resistance. The research that supports this text took 

place under an anthropological expertise demanded by federal prosecutors in Maranhão, 

whose goal was to seize potential impacts caused to traditional populations in areas of 

influence of Parnaiba Complex, opened in November 2013. The expertise has been 

conduct between March and July 2014. Were used, for the purposes of this study, some 

narrative - based on interviews, notes and informal conversations - produced in the 

context of that anthropological work genre. 

 

Keywords: Traditional populations; social and environment impacts; large projects; 

confrontation in rural areas; peasant resistance.  
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INTRODUÇÃO  

 

De início é preciso reconhecer francamente que o resultado final que ora se 

apresenta é bastante diverso daquilo que eu havia imaginado no ponto de partida. Este 

trabalho surge de uma circunstância específica: a participação como assistente de 

pesquisa em um trabalho de perícia antropológica versus o afastamento do universo de 

investigação anterior, na etapa final do curso de mestrado.  

Havia um investimento anterior de tempo e de esforço de reflexão sobre os 

chamados quilombolas de Alcântara – MA, mas a situação que se apresentava no 

âmbito da perícia me instigava e oportunizava o contato com outros contextos sociais 

vividos por famílias camponesas, no estado do Maranhão. Ambos os contextos, embora 

distantes geograficamente, remetem para processos de expropriação camponesa, 

provocados pelos chamados grandes projetos de desenvolvimento.  

A perícia antropológica buscava apreender possíveis impactos causados pela 

instalação de usinas termelétricas às chamadas populações tradicionais de Pedreiras, 

Capinzal do Norte e Santo Antonio dos Lopes. Estes municípios do estado do Maranhão 

compõem a denominada área de influência do empreendimento, implantado pela MPX, 

atual ENEVA, neste último município. O conjunto das usinas termelétricas – UTEs 

Parnaíba I, II, III, IV – fazem parte do sistema de geração de energia a gás natural, 

autodenominado pela empresa Complexo Parnaíba.  

Entre os vários lugares visitados, Demanda foi o foco de concentração daquela 

pesquisa, por esta ser a localidade mais próxima às usinas termelétricas e a área que 

concentra seus maiores impactos socioambientais. 

Dessa forma conheci o povoado de Demanda, que se tornou meu novo universo 

empírico de estudo no mestrado. Foram realizados trabalhos de campo nesta localidade 

em quatro períodos – 18 a 21 de março; 29 de março a 02 de abril e 21 e 22 de maio de 

2014 – que visavam atender quesitos específicos da perícia para fins da produção de um 

laudo antropológico a ser encaminhado para o Ministério Público Federal. Diante de 

cada etapa de campo foram crescendo inquietações sociológicas sobre a situação vivida 

pelas famílias de Demanda, à medida que tentávamos, enquanto equipe
1
, responder as 

questões do Procurador.  

                                                 
1
 Além da perita Profa. Maristela de Paula Andrade, atuaram como assistentes de pesquisa: o antropólogo 

Prof. Benedito Souza Filho, Benedita de Cássia Ferreira Costa e Leonardo Oliveira Silva Coelho, 

bacharéis e licenciados em Ciências Sociais pela UFMA e mestrandos do PPGSoc/UFMA e Juscinaldo 
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De acordo com a constatação da perícia, presentes no laudo antropológico 

(PAULA ANDRADE et al, 2014), os impactos socioambientais se referem 

principalmente à destruição da principal área de extração do coco babaçu, bem como de 

açudes e poços, além da interdição de caminhos tradicionalmente utilizados pelo grupo. 

Ainda, segundo demonstrou a perícia, a partir do ponto de vista do grupo, a instalação 

do Complexo Parnaíba obrigou as famílias de Demanda a conviverem diuturnamente 

com o odor do gás, o barulho das turbinas, a água contaminada e problemas de escassez 

de água limpa. O empreendimento provocou a paralização das atividades econômicas do 

grupo, que ficaram em sua grande maioria, interrompidas.  

No primeiro contato com os moradores de Demanda fomos acolhidos na casa da 

senhora Ana
2
. E por lá foi iniciado o trabalho de investigação da perícia com uma 

espécie de “conversa inaugural” de explicação sobre os objetivos do trabalho, mas 

também de escuta da situação vivida pelas famílias daquele povoado. Naquela ocasião, 

estavam presentes dois outros moradores, o senhor Roberto e a senhora Augusta. 

Durante a “conversa inaugural”, uma frase dita pela senhora Augusta me 

instigou bastante. A quebradeira de coco tentava “resumir” para a equipe o que a 

instalação das UTEs provocou em termos de alterações e impactos para o lugar e para a 

organização do grupo, quando relatou, em determinado momento da conversa, que “a 

empresa cobriu a nossa história”. A justificativa material dessa frase tem relação com o 

fato de que a empresa implantou o Complexo Parnaíba numa área que continha uma 

extensa reserva de palmeiras de babaçu, acessada pelas famílias de Demanda há 

gerações.  

A pequena frase tinha ficado impregnada em minha memória com seu peso 

impactante. Anotei-a rapidamente no caderno de campo para não perder a atenção na 

fala da senhora Augusta. Recupero-a nesse momento, para indicar que o seu teor revela 

a força da expropriação sofrida pelo grupo. Expropriação que não se efetuou somente 

sobre os meios de reprodução social do grupo, quando a empresa suprimiu a área de 

babaçual para implantar o Complexo Parnaíba. A quebradeira de coco me faz pensar a 

expropriação camponesa como destruição de histórias únicas. Cobrir a história do 

grupo, neste caso, é desconsiderar um modo de vida, é torna-lo menor.  

                                                                                                                                               
Goes Almeida, geógrafo pela UFMA e pesquisador do GERUR/UFMA, além de Erinaldo Nunes da 

Silva, graduando em Ciências Sociais/UFMA, que atuou como estagiário. 
2
 Serão utilizados nomes fictícios para preservar a identidade e a segurança dos entrevistados e ao longo 

do texto apenas as iniciais dos respectivos nomes de cada informante.  
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Durante toda a pesquisa para a perícia as narrativas dos moradores de Demanda 

remetiam para duas temporalidades distintas, relativas à atuação da MPX e do corpo de 

funcionários na relação com o grupo de famílias. O primeiro momento trata da chegada 

dos funcionários terceirizados pela MPX, responsáveis por levantamentos técnicos para 

a instalação das usinas. Esse momento foi marcado por uma atuação pautada na ideia da 

chamada boa vizinhança, amplamente difundida pelos técnicos no discurso de 

convencimento, junto às famílias, da possível compatibilidade da exploração econômica 

capitalista e do respeito à comunidade. O segundo momento é vinculado ao início das 

obras do Complexo Parnaíba e operação das usinas para geração de energia, pautado 

por outra atuação da empresa, balizado por novos discursos e práticas que, para as 

famílias, se mostraram como verdadeiras formas de enganar e iludir.  

É imprescindível apontar que os relatos da atuação da empresa, pelos moradores 

de Demanda, são calcados na comparação do presente com o passado. Uma comparação 

pautada em uma memória coletiva (HALBWACHS, 2006) que, ao ser divulgada aos 

pesquisadores, é reconstruída por meio de uma representação seletiva do vivido 

(POLACK, 1989; PORTELLI, 2006). Dessa forma, a memória enquanto fenômeno 

social não deve ser tomada como essência, mas como uma construção social em disputa, 

e submetida a flutuações, transformações, mudanças, silenciamentos, negociações 

constantes (POLACK, 1989). 

A perícia, nesse sentido, funcionou como um espaço social próprio à irrupção de 

ressentimentos acumulados pelo grupo durante o processo de implantação das UTEs. As 

famílias encontraram na perícia um espaço de oportunidade para expressar sentimentos 

sobre os impactos sofridos e da indefinição social vivida. As narrativas rememoram 

eventos, personagens e lugares próprios desse cenário, tecendo ênfase a determinados 

sentimentos, como humilhação, revolta, raiva e outros. É preciso levar em conta que há, 

por parte dos interlocutores, uma reinterpretação do passado balizada permanentemente 

pela interação com o vivido atual ou, antes mesmo do estabelecimento do Complexo 

Parnaíba.  

Ao fazerem um exercício de demarcação temporal do processo de atuação da 

MPX/ENEVA e contratadas, nossos interlocutores relatam esse processo por meio de 

uma memória significativa ao grupo, que “se fundamenta na experiência vivida e em 

emoções profundamente sentidas” (PORTELLI, 2006, p. 126). Nesse sentido, os 

entrevistados rememoram não com datas específicas, mas com balizas materiais e 

simbólicas, neste caso, com situações dramáticas, como é o caso da chegada da empresa 



18 

 

 

 

ao povoado, a perda do babaçual, a contaminação das águas, os incômodos causados 

pelo gás e pelo ruído das turbinas, as violações sofridas, a paralização das atividades 

econômicas, a destruição e interdição dos caminhos tradicionais, o protelamento do 

reassentamento, etc.  

Há também eventos emblemáticos de enfrentamento produzido pelas famílias: 

corte de cerca da propriedade da MPX; o autodenominado sequestro de funcionários da 

empresa; ocupações da estrada; destruição e queima de placas informativas.  

Durante a elaboração do laudo antropológico notei que os entrevistados, em suas 

respostas às questões pré-definidas da perícia, relatavam os impactos sofridos, inserindo 

em suas falas narrativas de uma atuação de resistência contra a atuação da empresa. 

Essa situação é fundamental para pensar na agência dos atores já que a “história” sobre 

o processo de expropriação sofrida pelas famílias é construída de uma forma em que se 

enxergam e se representam não como vítimas passivas. Consideram-se como 

enganados, não como passivos. Por outro lado, tal situação remete para a falsa 

impressão de controle sobre a investigação e sobre a fala dos “nativos”, por parte do 

pesquisador. É preciso considerar, ainda, que as narrativas não são avaliadas como 

“falsas” ou “verdadeiras”, mas tomadas como uma construção multifacetada de um 

discurso feito pelos moradores de Demanda, balizada pelos lugares sociais e pontos de 

vista particulares.  

Mesmo os interlocutores considerando viver sob um tempo de espera, um tempo 

suspenso, as famílias de Demanda suportam a dominação e a indefinição social, não 

somente com lamento. Apesar de todas as restrições, interdições e imposições da 

empresa ao grupo, chamou-me atenção o fato de as fachadas das casas ainda serem 

pintadas, flores ainda cultivadas, roças ainda plantadas. Os moradores de Demanda, 

sobretudo os jovens do povoado, ainda jogam bola, ainda frequentam o bar, ainda se 

casam; deixam o som alto de seus aparelhos eletrônicos competirem com o som das 

turbinas das termelétricas.  

Os moradores, em sua maioria evangélicos da Assembleia de Deus, ainda 

frequentam o culto na igreja que fica no próprio povoado. Durante as entrevistas muitos 

deles, ao responderem as perguntas sobre os impactos do Complexo, construíam suas 

falas reinterpretando passagens bíblicas, e descreviam os barulhos das turbinas 

comparando-os com os sons descritos no livro Apocalipse sobre o Juízo Final. 

Relatavam que as turbinas estrondavam sons que “parecia que já era o fim do mundo”, 

que lhes causavam a impressão de que “tudo ia se acabar”. Essas situações poderiam 
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também ser compreendidas como formas de crítica e elaboração de uma possível 

resistência?  

No presente trabalho, destacam-se outros impactos, para além dos tratados na 

perícia, que repercutiram sobre valores morais e regras importantes que organizam a 

vida social do grupo. Os relatos das famílias chamam atenção para prejuízos simbólicos 

e abalos morais, quando apontam em suas narrativas: a perda de autonomia para 

planejar o futuro; a imposição de conviver com incertezas sociais; a experiência de 

viver sob um tempo de espera; a sensação da perda de “liberdade”.  

Foram realizadas 129 entrevistas gravadas em áudio e anotadas em caderno de 

campo no âmbito da perícia. Todas as casas de Demanda foram visitadas e foram 

colhidos depoimentos de todas as famílias para fins de elaboração do laudo. Durante a 

produção dessa peça técnica fui notando situações que remetiam a ações de 

enfrentamento e confronto das famílias com funcionários da MPX/EVENA e 

terceirizadas. Dessa forma, utilizei informações produzidas no âmbito da perícia como 

meu material de pesquisa empírica, selecionando-as a partir de algumas entrevistas e 

elegendo alguns informantes principais: a senhora Ana, a senhora Augusta e o senhor 

José. 

A senhora Ana, 34 anos, casada, católica, mãe de quatro filhos com idades que 

variam entre 15 e 5 anos, é uma das herdeiras, junto com outros dois irmãos, dona 

Dorinha e José, de uma propriedade de 100 hectares dentro do povoado Demanda. A 

propriedade contém uma reserva de coco babaçu que atende apenas as irmãs, diante da 

supressão do importante babaçual feito pela MPX. É moradora da área conhecida como 

Liberdade, situada à beira da BR-135. É reconhecida pelo grupo como uma quebradeira 

de coco profissional
3
. Acompanhou a equipe em praticamente todas as casas, fazendo a 

mediação entre nós e os moradores. É dela a frase que inspira o título do presente 

trabalho.  

A senhora Augusta, 31 anos, católica, é quebradeira de coco nascida e criada no 

lugar, mãe das pequenas Vivi, 5 anos, e Luna, de 3 anos. Neta de uma das primeiras 

moradoras de Demanda, ainda hoje viva. É esposa de F. A. Rodrigues, 30, um dos 

integrantes da Diretoria da Associação de Moradores e funcionário de uma terceirizada 

da MPX, que presta serviço na área do Complexo.  

                                                 
3
 Explicação no capítulo III.  
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O senhor José S., 26 anos, autodefine-se como caçador, é casado, católico, 

nascido em Demanda, pai do pequeno Lucas de 3 anos. Foi integrante da Diretoria da 

Associação de Moradores do povoado. Foi funcionário de várias contratadas pela MPX, 

trabalhando na área do Complexo durante aproximadamente três anos.  

Os três informantes guardam elementos comuns: são da mesma geração, 

católicos, viram filhos seus nascer nesse processo. Têm um posicionamento de crítica à 

atuação da empresa e de visível oposição ao (ex)Presidente da Associação de Demanda. 

Este, segundo narrativas do grupo, foi cooptado pela empresa, justifica e defende várias 

ações e posicionamentos da MPX/ENEVA, no que diz respeito à relação da empresa e o 

grupo. A senhora Ana, senhora Augusta e senhor José se destacam como atores 

específicos que estiveram à frente do processo de realização das ações de 

enfrentamento, que são tomadas como objeto de reflexão neste trabalho. Os pontos de 

vista produzidos por esses informantes não são, por isso, mais “verdadeiros” ou mais 

“legítimos” diante dos outros pontos de vista do grupo.  

Finalizado o trabalho da perícia, acompanhei alguns trabalhadores de Demanda 

quando vieram à capital do estado para participar de audiências na Promotoria de 

Conflitos Agrários do Ministério Público estadual e no Ministério Público Federal, com 

o Procurador que solicitou o laudo antropológico, bem como de reuniões com 

advogados da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos – SMDH. O fato de 

acompanhar os trabalhadores nesses lugares; apresentar-lhes parte da cidade de São 

Luís, dividir o valor do táxi, pagar uma janta na rodoviária, serviu para problematizar 

outras questões sobre a constituição dos atores coletivos no processo de resistência e 

sobre a relação de interconhecimento construída e estabelecida na pesquisa. Essa 

situação embora desvinculada da perícia, encaminhou-se como um de seus 

desdobramentos. Embora tenha feito observação participante e anotações em caderno de 

campo, não exploro esse material no âmbito do presente trabalho, mas destaco que as 

primeiras apreensões do material apontam para a construção de novas formas de 

enfrentamento e resistência à atuação da empresa que, até o presente momento, ainda 

não cumpriu acordos estabelecidos desde 2011, inviabilizando ainda mais a reprodução 

social do grupo. A grande questão que este material possibilita é compreender a 

construção de um continuum da resistência, através da constituição de novos espaços de 

resistência, por meio da denúncia pública que ultrapassa os limites do povoado e o 

espaço criado pela elaboração do laudo. O material possibilita investigar, nesse sentido, 

a construção do ator coletivo, o estabelecimento de novas mediações e destituição de 
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mediadores, o comportamento e o aprendizado político dos trabalhadores, a emergência 

de lideranças locais, a emergência de novos porta-vozes, novos representantes da 

comunidade nesse processo, os valores e discursos em disputa de uma arena que está em 

curso. 

Dessa forma, o presente trabalho busca analisar situações de resistência 

camponesa, produzidas pelas famílias de Demanda, diante de um processo de 

expropriação e de indefinição social provocado pela implantação do chamado Complexo 

Parnaíba. Ações de resistência camponesa que não se organizam a partir de estruturas 

de mediação formais, tais como sindicatos, movimentos sociais ou partidos políticos, 

mas que são elaboradas em formas cotidianas (SCOTT, 2002).   

Os capítulos aqui reunidos abordam a relação entre experiências de lutas diante 

de um processo de expropriação e de indefinição social vivido pelas famílias daquela 

localidade, a partir das tensões criadas pela condução da MPX no processo de instalação 

do Complexo Parnaíba. Buscam compreender a maneira segundo a qual famílias 

camponesas forjam determinados tipos de enfrentamento, a partir de mecanismos, 

conteúdos e recursos que possuem.  

No primeiro capítulo exponho os antecedentes da pesquisa e a mudança de 

universo de investigação, a partir do trabalho de perícia antropológica. Tento objetivar 

tal experiência conectada com a produção desta dissertação, a partir de algumas balizas. 

A primeira tenta refletir sobre alguns pressupostos desse tipo de trabalho antropológico 

e a segunda estabelece comparações com o universo de pesquisa anterior, buscando 

problematizar a construção do objeto de investigação. 

No segundo capítulo, trato da temática na qual este trabalho se insere: a da 

expropriação camponesa, que guarda relação com o tema da resistência. Esses dois 

processos, longe de serem vistos como autônomos, são compreendidos aqui como face 

da mesma moeda. Neste mesmo capítulo apresento os problemas de investigação e a 

definição de um objeto de estudo diante do material de pesquisa.  

No terceiro capítulo apresento a configuração social do universo de pesquisa 

antes da instalação das UTEs, dada a importância de compreensão a configuração social 

anterior. Tento reconstituir alguns momentos importantes na história do grupo, 

buscando caracterizar a conformação espacial e territorial do lugar e as bases sociais de 

sua organização.  

No quarto capítulo busco apreender a relação estabelecida entre as famílias de 

Demanda e a empresa, identificando algumas características da atuação da 
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MPX/ENEVA. A intenção do capítulo é apresentar, por meio de algumas situações, a 

mudança da atuação da empresa e as relações estabelecidas com as famílias da 

localidade, que de boa vizinhança, como era apresentada inicialmente por técnicos, 

funcionários e consultores, se transformou em embuste, culminando em revolta, e 

acarretando uma série de ações de enfrentamentos de parte das famílias. 

No quinto capítulo analiso o contexto de referência que fundamenta críticas, 

reclames, queixas e ações de enfrentamentos forjadas pelas famílias face à atuação da 

empresa. Este capítulo visa identificar a emergência dessas ações, os espaços de 

realização e como configuram um repertório de resistência diante de um contexto de 

expropriação e de indefinição social. Para esse fim, foram apropriadas algumas 

narrativas dos moradores, produzidas no contexto da perícia antropológica, baseadas em 

entrevistas, anotações de caderno e conversas informais durante a perícia e depois dela. 
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CAPÍTULO I 

MUDAR TAMBÉM É CAMINHO: ANTECEDENTES DA PESQUISA 

 

1. De Alcântara à Demanda: outra inserção da pesquisadora e novas relações com 

o trabalho antropológico  

 

Parafraseando Lispector, digo que mudar também é caminho. A mudança a que 

me refiro diz respeito à alteração da proposta inicial de estudo para o mestrado, 

provocada pelo contato com outro universo empírico e uma nova relação de pesquisa.  

Antes dessa mudança, porém, tinha o desejo de dar continuidade aos estudos 

realizados durante o período de iniciação científica
4
, na graduação em Ciências Sociais, 

aprofundando-os para além do já alcançado com o trabalho de monografia (COSTA, 

2010). 

Vinha estudando diferentes estratégias de famílias camponesas pela permanência 

no território étnico de Alcântara – MA, dos chamados atualmente remanescentes de 

quilombos, no contexto de expansão comercial do Centro de Lançamento de Alcântara – 

CLA, previsto no Programa Nacional de Atividades Espaciais – PNAE. 

Acredito que o caso de Alcântara guarda semelhanças com o novo universo de 

investigação e, por isso faço uma pequena incursão, situando alguns elementos que 

dizem respeito àquele contexto social, antes de apresentar a especificidade da situação 

sociológica sobre a qual refletirei neste trabalho.  

Alcântara é um dos municípios maranhenses que compõem atualmente a 

chamada Região do Pericumã, pela divisão de Planejamento do Estado do Maranhão e 

pela divisão político-administrativa hoje denominada microrregião do Litoral Ocidental 

Maranhense, pertencente à mesorregião Norte Maranhense, segundo divisão atual do 

IBGE. Faz parte da Área de Proteção Ambiental – APA – das Reentrâncias 

Maranhenses e está nos limites da Amazônia Legal. O reconhecimento oficial do 

chamado território étnico de Alcântara, constituído por mais de 150 povoados, baseou-

se em laudo antropológico pericial elaborado por Alfredo Wagner (ALMEIDA, 2002), 

solicitado pelo Ministério Público Federal em 2002. 

                                                 
4
 Fui bolsista de iniciação científica (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CNPq), entre julho de 2007 a julho de 2009 no âmbito do projeto de pesquisa Expropriação de Grupos 

Étnicos, Crise Ecológica e (In) segurança Alimentar (PAULA ANDRADE, 2006b). 
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O conceito de camponês é utilizado aqui de uma maneira ampla, para designar 

grupos que vivem fundamentalmente da articulação de várias atividades econômicas, 

como o cultivo da terra, extração de recursos florestais e animais, baseadas no trabalho 

familiar. Possuem características próprias no que diz respeito aos costumes de herança, 

à tradição religiosa e às formas de comportamento político (MOURA, 1986, p.9). No 

caso de Alcântara, esses grupos articulam sistemas de apropriação e manejo que 

combinam o usufruto comum e a apropriação privada (familiar) desses recursos 

(PAULA ANDRADE, 2009, p.2). Em Demanda, foco do laudo antropológico, ocorre a 

mesma prática, de acordo com a configuração local. 

Em Alcântara, a criação do CLA, na década de 1980, provocou ações de 

remanejamento compulsório de centenas de famílias camponesas para áreas impróprias 

ao cultivo e distantes de recursos alimentares, outrora abertos e, portanto, acessíveis a 

todas. Foram confinadas nas chamadas agrovilas, conjuntos habitacionais de 

características urbanas, que simbolizam uma nova relação com a terra, distribuída em 

parcelas às famílias, transformando esse campesinato de terra de uso comum em 

campesinato parcelar (MARTINS, 1994). 

Nesse processo, foram destruídas relações de vizinhança, amizade e parentesco 

já estabelecidas historicamente, unindo nas agrovilas grupos diferenciados em seus 

regimes de coexistência num mesmo espaço geográfico. Ficou impedida a construção de 

novas unidades residenciais, impactando a permanência das gerações mais jovens, 

promovendo, assim, uma verdadeira desestruturação social, ambiental e cultural, ao 

inviabilizar a reprodução social das famílias. Dessa forma, a instalação do CLA, na 

década de 1980, produziu um processo violento de expropriação camponesa, qualificado 

por alguns autores como uma verdadeira limpeza étnica (PAULA ANDRADE e 

SOUZA FILHO, 2006), instaurando sérios conflitos e disputas territoriais (SOUZA 

FILHO, 2013)
5
. 

A categoria jurídica remanescentes de quilombos foi instituída no artigo 68 

(ADCT - Atos das Disposições Constitucionais Transitórias) da Constituição Federal de 

1988, criada pelos mesmos atos jurídicos que instituíram esses novos sujeitos de direito, 

referente às terras que ocupam. Em torno dessa categoria jurídica vincula-se a carga 

conceitual estabelecida por historiadores e outros especialistas, envolvendo o problema 

de definição desses sujeitos de direito, no presente. Há um movimento de produção 

                                                 
5
 Sobre esta questão ver: FERNANDES (1993); MARTINS (1994); LINHARES (1999); CARVALHO 

(2001); SILVA (2005); ROCHA (2006). .  
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intelectual encabeçado por antropólogos sobre o conceito, que argumentam a 

necessidade de revisão, ressemantização, libertação do sentido arqueológico, de 

resquício ou sobrevivência do passado e superação de certo reducionismo teórico 

(ALMEIDA, 1989; 1996; 1998; 2002); (ARRUTI, 1997); (LEITE, 1999; 2000); 

(O‟DWYER, 2002; 2005; 2009); (PAULA ANDRADE, 2003; 2006b). 

Quanto à Alcântara, com o crescente interesse internacional na utilização da 

região para instalação de sítios de lançamento, foi aprovado e assinado, em 2004, um 

tratado entre Brasil e Ucrânia
6
, para lançamentos comerciais, sob a responsabilidade da 

empresa binacional – ACS (Alcantara Cyclone Space), criada pelo mesmo documento. 

Nesse movimento de expansão, ancorado na criação da empresa binacional, deu-se o 

início de trabalhos técnicos de pré-engenharia, em 2007, com a entrada de funcionários 

da empresa ACS e contratadas
7
 em dois povoados no litoral norte de Alcântara: 

Mamuna e Baracatatiua. Localizados na faixa litorânea do munícipio, estes dois 

povoados constituíram meu universo empírico naquele trabalho. Estão ameaçados, 

juntamente com os demais do litoral, de possível expropriação prevista no calendário do 

Programa Aeroespacial Brasileiro.  

Considerando que as famílias do povoado Mamuna decidiram barrar as 

atividades das empresas ACS e terceirizadas, e as de Baracatatiua decidiram, em seus 

termos, negociar a possível entrada daqueles agentes, em troca da vinda do que 

consideravam benefícios, eu questionava, naquele momento, em que medida estas 

ações, embora divergentes em suas estratégias, implicariam em processo de resistência 

do ponto de vista da luta pela permanência no território.  

Conforme já colocado, a mudança de universo empírico ocorreu no primeiro 

semestre do segundo ano de mestrado, em decorrência da minha participação, na 

condição de assistente de pesquisa, em uma perícia antropológica, demandada pelo 

Ministério Público Federal e coordenada por minha orientadora.  

O objeto da perícia era apreender possíveis impactos socioambientais sobre 

comunidades tradicionais que vivem e trabalham nas áreas de influência da UTEs 

PARNAÍBA, nos municípios de Santo Antonio dos Lopes, Capinzal do Norte, Pedreiras 

e outros, no âmbito do Inquérito Civil Público número 1.19.000.000400/2011-59.  

                                                 
6
 Em abril de 2015 o Governo brasileiro cancelou acordo bilateral com Ucrânia para o lançamento de 

foguetes ucranianos com satélites comerciais na base de Alcântara.  
7
 ATECH (Fundação Tecnologias Críticas), Geocret, Terra Byte, Allerce Soluções Ambientais Ltda.  
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O referido Inquérito Civil foi instaurado pela Portaria nº 93/2011, de 16 de 

novembro de 2011, provocado pela observação técnica do IPHAN – Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Maranhão –, de janeiro de 2011, 

apontando que os estudos socioambientais apresentados pela empresa responsável pelo 

empreendimento continham lacunas estruturais no diagnóstico de bens culturais, o que 

dificultava sua avaliação pelo órgão, em termos de preservação ou salvaguarda do 

patrimônio cultural. Em junho do mesmo ano, representantes do MIQCB – Movimento 

Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu – também oficializaram denúncias e 

preocupações quanto à instalação do empreendimento em vários municípios da região. 

Diante disso, o Inquérito visa a apuração da regularidade do licenciamento ambiental 

das instalações da MPX associados à produção de gás natural, bem como de energia 

elétrica a partir das UTEs Parnaíba I e II, além das demais estruturas correlacionadas, 

especialmente face aos impactos às populações tradicionais da região. 

Conforme Barreto Filho (2006) populações tradicionais é uma expressão 

utilizada para referir grupos sociais caracterizados por formas históricas e culturais 

específicas de apossamento da terra e de apropriação de recursos naturais. É uma noção 

que expressa um conjunto de valores culturais coletivos relativos ao meio ambiente – 

percepções, valores e estruturas de significação que orientam e estão na origem de 

certas políticas ambientais.  

Diegues (1996, p.87), um dos primeiros autores no Brasil a realizar discussões 

em torno desta noção, conceitua populações tradicionais como estando relacionadas a 

um tipo de organização econômica e social, em que produtores independentes estão 

envolvidos em atividades econômicas de pequena escala, como agricultura, pesca, 

coleta e artesanato. Em termos econômicos, tais grupos se baseiam no uso de recursos 

naturais renováveis, caracterizado por seu conhecimento acerca dos recursos naturais, 

seus ciclos biológicos, hábitos alimentares, etc. O autor chama atenção para um 

elemento importante na relação entre populações tradicionais e a natureza, que é a 

noção de território, definido, segundo sua perspectiva, como uma porção da natureza e 

do espaço sobre o qual uma sociedade determinada reivindica e garante a todos ou a 

uma parte de seus membros, direitos estáveis de acesso, controle ou uso sobre a 

totalidade ou parte dos recursos naturais aí existentes que ela deseja ou é capaz de 

utilizar (DIEGUES, 1996, p.83). 

É também um termo jurídico-formal, reivindicado por diferentes movimentos 

sociais e afirmado no texto constitucional brasileiro de 1988 que, segundo Shiraishi 
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Neto (2007, p.9) vem sendo incrementado por meio de medidas implementadoras dos 

dispositivos constitucionais nacionais e de instrumentos elaborados por agências 

multilaterais, como ONU, UNESCO e OIT. As discussões sobre a expressão 

populações tradicionais no Brasil, em âmbito normativo, têm ligação com a elaboração 

e edição da Lei 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação. 

Não se pode perder de vista que a definição de populações tradicionais carrega 

também uma perspectiva política, referente ao processo de luta de grupos que 

conquistaram ou estão lutando para conquistar tal identidade pública, no intuito de 

acessar e controlar seus territórios (CUNHA E ALMEIDA, 2001)
8
. 

Paul Little (2002) aponta que o termo populações tradicionais é problemático 

para categorizar em uma só noção a heterogeneidade social dos diversos grupos 

humanos que se espalham na grande diversidade fundiária do Brasil. Diante disso, o uso 

do conceito de povos tradicionais, segundo concepção do autor, procura oferecer um 

instrumental analítico capaz de “juntar fatores como a existência de regimes de 

propriedade comum, o sentido de pertencimento a um lugar, a procura de autonomia 

cultural e práticas adaptativas sustentáveis que os variados grupos sociais analisados 

aqui mostram na atualidade” (LITTLE, 2002, p. 23). Assim, segundo o autor, ainda, o 

conceito de povos tradicionais visa buscar “semelhanças importantes dentro da 

diversidade fundiária do país, ao mesmo tempo em que se insere no campo das lutas 

territoriais atuais presentes em todo Brasil” (idem, p.23).  

O ponto de vista adotado no referido Laudo Antropológico indicou que a 

condição de posseiros, arrendatários e pequenos proprietários, do grupo investigado 

mais detidamente na perícia, pode ser entendida no âmbito do conceito mais geral de 

populações tradicionais, haja vista a maneira segundo a qual natureza e cultura se 

articulam no processo de constituição social do grupo em questão. Estes segmentos do 

campesinato, como os que são objeto da perícia de que participei, embora considerados 

como populações tradicionais, não têm sua existência coletiva assentada sobre fatores 

étnicos no mesmo nível que aqueles dos grupos originados a partir de desdobramentos 

da abolição do regime servil, no século XIX, ou de períodos relativos ao próprio século 

XVIII, como é o caso dos grupos estudados em Alcântara, por exemplo.  

                                                 
8
 Para uma reflexão sociológica e jurídica da categoria populações tradicionais, ver Miranda (2012). 
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O que deve ser levado em consideração, no entanto, é o modo segundo o qual se 

constrói aquela interrelação, em dada formação social particular, fundamental à 

caracterização de grupos detentores de direitos específicos como populações 

tradicionais. Ainda que muitos pequenos proprietários, posseiros e arrendatários não 

acionem referentes identitários de fundamentos étnicos, que possam ser apontados como 

critérios objetivos para fins de reconhecimento jurídico, a forma pela qual se relacionam 

com determinados ambientes naturais, ainda que se encontrem em áreas de propriedade 

de terceiros, os singulariza como um tipo organizacional (BARTH, 2000), a partir da 

construção de uma identidade resultante da relação estabelecida com a natureza, 

segundo a forma pela qual usam e manejam os seus recursos ambientais (PAULA 

ANDRADE et al , 2014, p.41). 

A perita foi oficialmente acionada em 2013, e logo estabeleceu contato com 

representantes do MIQCB e funcionários do IPHAN/MA, já que estes figuravam entre 

os denunciantes das ações das empresas ligadas ao antigo grupo MPX, atual ENEVA, 

na microrregião do Médio Mearim que, segundo o IBGE, está incluída na mesorregião 

Centro Maranhense. O Médio Mearim abarca atualmente 21 municípios, ocupando uma 

área de 10.705.261 quilômetros quadrados. Sua população total foi estimada no Censo 

do IBGE (2010), em 679.988 habitantes e, ao longo das últimas décadas, foram 

desmembrados vários povoados dos municípios de Bacabal, Ipixuna e Pedreiras. Em 30 

de dezembro de 1961, pelas Leis nº 2.079, 2.080, 2.081, e 2.084 da Assembleia 

Legislativa Estadual, passam à categoria de municípios os povoados Santo Antonio dos 

Lopes, Lima Campos, Poção de Pedras e Igarapé Grande, desmembrados de Pedreiras.
9
 

Depois disso, a perita estabeleceu algumas balizas de trabalho, conforme resumo 

abaixo:  

 

 

A partir de reuniões com o Procurador e do recebimento dos documentos 

relativos ao caso (Inquérito Civil Público No 1.19.000.000400/2011-59, 

Estudos de Impacto Ambiental
10

 e Relatórios de Impacto Ambiental
11

 da 

produção de gás e das Termelétricas Parnaíba I e II), montamos uma equipe 

                                                 
9
 Ferreira (2013) estuda a configuração histórica do Médio Mearim a partir da relação com o chamado 

Alto Mearim do século XIX, e o Baixo sertão ou sertão agrícola da primeira metade do século XX.  
10

 EIA é o chamado Estudo de Impacto Ambiental, que contém um diagnóstico ambiental da área de 

influência do projeto, de acordo com análise dos impactos ambientais previstos. Propõe ações mitigadoras 

e compensatórias, além de programa de acompanhamento dos grupos atingidos e monitoramento das 

atividades. É por meio do EIA que o órgão licenciador, neste caso, a SEMA (Secretaria de Meio 

Ambiente e Recursos Naturais do Estado), avalia a viabilidade ambiental do empreendimento. 
11

 RIMA é o Relatório de Impacto Ambiental que refletirá as conclusões do EIA para que se tenha o 

conhecimento sobre as vantagens e desvantagens do projeto e suas consequências ambientais.  



29 

 

 

 

de assistentes de pesquisa
12

 (um doutor antropólogo, dois mestrandos de 

ciências sociais, um geógrafo e um estagiário), e passamos a discuti-los, de 

modo a organizar os dados e planejar o trabalho de campo etnográfico para 

fins de levantamento de informações junto às famílias das localidades 

impactadas pelo Complexo Parnaíba. Após a leitura e análise desses 

documentos, nos reunimos com técnicos da EMBRAPA COCAIS – José 

Mário Ferro Frazão, Guilhermina Cayres Nunes e Westphalen Luís Lobato 

Nunes, para compreender os termos e o andamento do convênio estabelecido 

entre essa instituição e as referidas UTEs já que, nos documentos relativos à 

mitigação/compensação dos impactos às populações tradicionais afetadas, a 

ação dessa instituição aparece com destaque. Posteriormente, analisamos, 

também, os relatórios dessa instituição, relativos ao convênio estabelecido 

entre esta instituição e a MPX, atual ENEVA
13

. Fizemos, ainda, contato 

telefônico com o presidente da Associação de Moradores do Povoado 

Demanda [localidade mais afetada pelo empreendimento], senhor Antonio 

Bezerra de Melo Neto, mas como esse trabalhador insistiu em convidar a 

empresa para a reunião conosco, decidimos por outra estratégia de 

abordagem das famílias, já que o objetivo era ouvi-las. Assim, decidimos 

visitá-las de casa em casa, o que passamos a fazer na segunda viagem ao 

campo, de 29/03 a 02/04/2014. No período 17 a 21 de março de 2014 

realizamos viagem exploratória à região, nos dirigindo aos municípios de 

Capinzal do Norte, Santo Antonio dos Lopes, Lima Campos e Pedreiras. 

Nesses locais, mantivemos contato com o diretor da Escola Família Agrícola 

de Capinzal do Norte; a direção do Sindicato dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais de Lima Campos; a Assema – Associação em Áreas de 

Assentamentos no Estado do Maranhão; a AMUQUEC – Associação de 

Mulheres Quebradeiras de Coco de Capinzal do Norte; os povoados 

quilombolas Bom Jesus dos Pretos, São Francisco e Sopapinho, em Lima 

Campos; o Centro de Cultura Negra de Pedreiras; Dona Nazaré, moradora da 

localidade Liberdade, à beira da BR 135, na entrada do povoado Demanda; as 

famílias de povoados ao longo de um dos gasodutos: Pau Ferrado, Gurujuba, 

Baixão do Raposo, Escondido, Ranchada, Tamarino, Creoli, Lagoinha, Sítio 

Novo, Centro do Meio, Baixão dos Mesquita. Nessa etapa, visitamos diversas 

casas e entrevistamos alguns de seus moradores. Nos dias 26 e 27 de abril 

foram visitados os Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 

Lima Campos e de Capinzal do Norte e, no dia 29 do mesmo mês, realizada 

reunião com os quilombolas de Bom Jesus dos Pretos, no primeiro 

município. Entre 30 de Março e 02 de abril de 2014 e, depois, de 03 a 08 do 

mesmo mês, realizamos trabalho de campo em Demanda e, no dia 09 de 

abril, estivemos nos povoados Taboca, Insono, Centrinho e Liberato, 

visitando algumas casas e entrevistando pessoas. Povoados como Pau 

Ferrado, Gurujuba, Baixão do Raposo, Escondido, Ranchada, Tamarino, 

Creoli, Lagoinha, Sítio Novo, Centro do Meio, Baixão dos Mesquita, Taboca, 

                                                 
12

 Além da perita, atuaram como assistentes de pesquisa: o antropólogo Prof. Benedito Souza Filho,; 

Benedita de Cássia Ferreira Costa e Leonardo Oliveira Silva Coelho, bacharéis e licenciados em Ciências 

Sociais pela UFMA e mestrandos do PPGSoc/UFMA e Juscinaldo Goes Almeida, geógrafo pela UFMA e 

pesquisador do GERUR/UFMA, além de Erinaldo Nunes da Silva, graduando em Ciências 

Sociais/UFMA, que atuou como estagiário. 
13

 Empresa pertencente ao Grupo EBX do empresário Eike Batista, criado na década de 1980, que atua no 

setor de geração e comercialização de energia no mercado brasileiro. Em 2013, passou a ser chamada de 

ENEVA. No ano de 2013, as empresas de Eike Batista deixaram de cumprir cronogramas e acordos 

estabelecidos, gerando uma crise nos seus negócios, o que fez com que o empresário se desfizesse do 

controle de suas companhias. O grupo norte-americano EIG comprou o controle da empresa de logística 

LLX, que mudou de nome para Prumo. A alemã E.ON assumiu o controle da companhia de energia 

MPX, que alterou a denominação da companhia para ENEVA S.A. O controle acionário da ENEVA está 

assim dividido atualmente: Eike Batista com participação de 23,9%, Free Float, 38, 2% e E.ON, 37,9%. 

Disponível em <http://www.eneva.com.br/pt/sala-de-imprensa/noticias/Paginas/Confira-a-estrutura-

acionaria-da-ENEVA-apos-o-aumento-de-capital.aspx>. (Acesso em 15.10.2014). 

 

http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/12/11/mais-uma-empresa-que-ja-foi-de-eike-muda-de-nome-llx-vira-prumo.htm
http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/09/11/mpx-muda-de-nome-para-dissociar-imagem-de-eike-batista.htm
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Insono, Centrinho e Liberato foram alcançados pelas atividades de 

prospecção de gás e de perfuração de poços. As etapas de prospecção de gás 

e perfuração de poços não são objeto desta perícia, mas integraram as 

observações de campo, de modo que tivéssemos uma visão de conjunto da 

região e dos impactos sociais e ambientais causados pelo Complexo Parnaíba 

a essas populações tradicionais. Nos dias 11 e 12 de maio estivemos 

novamente em campo, visitando os povoados Califórnia e Morada Nova, em 

Capinzal do Norte e retornando ao povoado Demanda para complementar 

algumas informações. E, finalmente, nos dias 21 e 22 do mesmo mês 

retornamos a Demanda para checar dados com alguns entrevistados nas 

etapas anteriores. Em julho de 2014 acompanhamos reunião realizada pelo 

Sr. Procurador Dr. Alexandre Soares com representantes da comunidade e, 

no mesmo mês obtivemos, de parte da SMDH – Sociedade Maranhense de 

Direitos Humanos, cópias de reuniões realizadas entre a comunidade e o 

empreendedor, com interveniência da Defensoria Pública do Estado do 

Maranhão – DPE (PAULA ANDRADE et al, 2014, pp. 12-14). 

 

 

Entre os diversos lugares visitados, a localidade de Demanda, situada entre os 

municípios de Santo Antonio dos Lopes e Capinzal do Norte, e dentro da Área de 

Influência Direta – AID
14

 do Complexo Parnaíba, onde vivem e trabalham famílias de 

quebradeiras de coco babaçu, foi eleita como novo universo empírico do estudo atual de 

mestrado.  

A escolha se deu para além da riqueza encontrada no grande volume de 

informações a que tive acesso, originadas da variedade do material coletado ou 

produzido, antes, durante e depois da perícia: Inquérito Civil Público, entrevistas, 

observação direta, fotografias, mapas, vídeos, além dos documentos produzidos pela 

empresa – EIAs, RIMAs e outros. 

Além de informações coligidas a partir da análise desses materiais, depois de 

entregue o laudo ao Procurador, participei de reuniões na SMDH e de audiências no 

âmbito da Promotoria de Assuntos Agrários do Ministério Público Estadual e do 

Ministério Público Federal com representantes da autodenominada comunidade.  

Comunidade é um dos principais conceitos nas ciências sociais, bem como um 

dos mais amplos. No domínio da literatura antropológica esse conceito tem sido 

naturalizado e rotulado como uma unidade social absoluta, fechada, isolada, 

harmoniosa, tradicional, pequena, homogênea, simples, primitiva (O‟NEILL, 1988). Há, 

porém, um esforço de crítica e constante reformulação por parte dos estudiosos do 

                                                 
14

 Área de Influência Direta é uma designação estabelecida pelo EIA/RIMA para avaliar os efeitos da 

instalação de determinado empreendimento, esta compõe diversas áreas nas quais poderão acontecer os 

efeitos mais intensos do empreendimento. Dentro da AID, segundo os que formulam esses estudos de 

impacto, é estudada mais detalhadamente a ADA – Área Diretamente Afetada, por ser a área onde o 

projeto será instalado e que sofrerá modificações. Além dessa, existe a chamada AII, Área de Influência 

Indireta, espaço mais abrangente passível de impactos. 
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campesinato para compreender a organização social camponesa a partir de realidades 

específicas (MENEZES, 1996).  

Segundo Pina Cabral (1989), o termo não elimina as diferenças, mas integra um 

todo que permite a coexistência do conflito de diferentes elementos sociais que a 

constituem. A partir das colocações do autor, é interessante pensar que, no caso de 

Demanda, o termo serve para indicar também a integração e coexistência das diferenças 

principalmente religiosas, entre católicos e neopentecostais da Assembleia de Deus
15

.  

O uso mais naturalizado do termo vincula-se à ação pastoral rural da Igreja 

Católica, por meio da organização das Comunidades Eclesiais de Base – CEBS, que 

tiveram grande atividade durante os anos de 1970-80 no Maranhão. 

O termo comunidade emerge na representação do grupo pesquisado como um 

designativo social para indicar o conjunto das famílias que reside e cultiva na localidade 

de Demanda. Segundo os depoimentos das famílias, expostos nas entrevistas – seja na 

pesquisa para a perícia ou referente ao presente trabalho – e nas narrativas ao 

Procurador da República, Promotor Agrário do estado e outros agentes externos – a 

autodenominação comunidade caracteriza a coletividade do grupo, assentada em 

relações de solidariedade e interdependência sociais, vividas em um território 

conformado historicamente. Apesar das diferenças internas, a palavra comunidade é 

utilizada por esses trabalhadores como um termo que reforça a experiência comum de 

expropriação e incerteza social diante do contexto da implantação das usinas 

termelétricas. 

Além da maioria daqueles momentos acima citados, participei de outros, que já 

extrapolavam os objetivos da perícia: reuniões de representantes da comunidade de 

Demanda com o Procurador da República, com a SMDH – Sociedade Maranhense de 

Direitos Humanos, com o Promotor de Justiça de Assuntos Agrários do MPE – 

Ministério Público Estadual, que se realizaram em 17.07, 24.07 e 14.08 de 2014. Minha 

participação nessas reuniões, no sentido de acompanhar os trabalhadores nas discussões 

que estavam sendo realizadas com outras autoridades e em outras instâncias, após a 

produção do laudo antropológico, demonstrou não somente a confiança do grupo em 

permitir minha presença, mas a extensão dos laços com as famílias, iniciados durante 

aquele trabalho. Além disso, essas reuniões se constituíram como outro trabalho de 
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 Sobre o conceito de comunidade camponesa ver: Shanin (1972) Queiroz (1973); Candido (1975), 

Seyferth (1992); Menezes (1996).  

 

 



32 

 

 

 

campo, representando momentos privilegiados para a percepção da mobilização e 

atuação política das famílias, para além do nível local, no que tange às formas de 

enfrentamento do grupo com a empresa MPX/ENEVA, bem como ao processo de 

constituição de novos mediadores e a emergência de novas lideranças locais. 

O volume de informações será usado de maneira a apoiar e orientar o trabalho 

aqui pretendido e, embora paire o sonho da exaustividade (BEAUD e WEBER, 2007, 

p.59), tenho consciência de que o importante não é usar tudo, mas tentar ajustar as 

informações ao meu interesse de pesquisa, isto é, utilizar aquilo que possibilita delimitar 

o objeto de pesquisa e responder aos problemas de investigação. 

A apresentação de todos esses momentos se faz necessária para dimensionar a 

densidade do processo que se estabeleceu nesse tipo de trabalho, nas relações que 

mantive com diversos sujeitos, agentes e instituições, assim como com determinadas 

modalidades de lutas sociais inscritas no contexto de estudo. Serve, ainda, para indicar 

os caminhos e as situações de negociação do trabalho de campo, como no exemplo do 

telefonema da perita ao Presidente da Associação de Demanda, que pretendia convocar 

funcionários da MPX/ENEVA que atuam diretamente no povoado para uma reunião 

com toda a comunidade, quando a equipe da perícia se apresentasse naquela localidade.  

A proposta do Presidente da Associação trazia a necessidade de uma maior 

vigilância e controle de impressões (BERREMAN, 1990) nas tomadas de decisão da 

equipe da perícia, no que diz respeito à primeira abordagem das famílias que sofriam os 

impactos da implantação do chamado empreendimento. Nesse sentido, a perita orientou 

a equipe que a melhor estratégia diante dessa situação seria realizar uma abordagem 

mais próxima das famílias, realizando as entrevistas individualmente, de casa em casa, 

para que houvesse maior oportunidade de expressão de ambas as partes, sem a 

interferência de constrangimentos ou pressões de parte da empresa. 

Essa situação foi uma verdadeira inspiração para a equipe no que se refere às 

precauções e atenções necessárias para se “ter confiança e entrar no jogo” da pesquisa, 

conforme aponta Bourdieu (1998). Segundo ele, é a informação prévia que permite 

improvisar continuamente as perguntas pertinentes e primeiras hipóteses sobre os 

pesquisados para “provocá-los a se revelar mais completamente” (BOURDIEU, 1998, 

p.700).  

Dessa forma, este tipo de trabalho levou-me à adoção de novas formas de visão e 

de postura profissional para lidar com os liames da perícia e do laudo antropológicos, 

diferentemente das questões específicas colocadas pela pesquisa de mestrado. Nesse 
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sentido, os desafios de atuar como assistente que investiga indícios e produz respostas a 

quesitos específicos, elaborados pelo Procurador, e de transformar o contexto de 

trabalho de perícia antropológica em interesse de pesquisa acadêmica e objeto empírico 

foram etapas intensas na constituição deste trabalho. 

Essas etapas foram, por outro lado, distanciando-me do universo empírico de 

Alcântara e da principal questão de interesse que era compreender as estratégias de luta 

das famílias camponesas pela permanência no território, diante do avanço das atividades 

do CLA, com a criação de novas bases de lançamento de foguetes, com base no direito 

territorial constitucionalmente garantido.  

Instigava-me ainda mais a situação com a qual estava agora em contato, pois o 

que me chamava atenção no novo contexto de pesquisa em Demanda era a luta das 

famílias para exigir o reassentamento proposto pela MPX, por conta dos prejuízos e dos 

impactos sofridos ao longo do processo de instalação e operação do Complexo 

Parnaíba
16

. O que sugere, diferentemente de Alcântara, uma luta pela saída do 

território, já que é impossível a permanência, dadas as condições atuais. As famílias de 

Demanda não  queriam sair, e quando fazem disso sua principal luta, significa que estão 

lutando para serem repostas as condições mínimas de reprodução e existência sociais 

em outro lugar. Em outros termos, as famílias de Demanda vivem uma incerteza social 

diante do não cumprimento (até este momento) do plano de reassentamento proposto 

pela empresa, desde 2011, como compensação aos danos sociais e ambientais que lhes 

foram provocados pelo chamado empreendimento.  

No contexto de instalação das UTEs, a MPX, em atendimento à Legislação 

sobre o tratamento de populações tradicionais, presentes no Decreto nº 6.040, de 

fevereiro de 2007, apresentou ao órgão licenciador (SEMA), em seus estudos 

socioambientais, os chamados “Programas de Ações”. Os Programas visam executar 

medidas de gestão, compensação e mitigação por danos e impactos ambientais sofridos 

pelas famílias de Demanda.  

O chamado “Programa de Ações para Atividade Agroextrativista” e o “Plano de 

Reassentamento da Comunidade da Demanda” são os principais focos de reclames, 

queixas e discordância de parte das famílias de Demanda. Segundo estudos técnicos da 

empresa, estes programas visariam, respectivamente: 
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 Para uma maior compreensão dos impactos e prejuízos provocados pela MPX no processo de instalação 

e operação das UTEs do Complexo Parnaíba não só em Demanda, ver Paula Andrade et al (2014).  
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O Programa de Ações para Atividade Agroextrativista visa propor medidas 

especiais que estimulem a dinâmica econômica além do ressarcimento das 

perdas materiais incorridas pela comunidade atingida, de modo compatível 

com a organização social da comunidade, com apresentação de ações que 

garantam a sobrevivência do grupo em condições melhores das que dispunha 

(RIMA UTE PARNAÍBA 2, 2011, p.957). 

 
A implantação do Plano de Reassentamento abre à Comunidade da Demanda 

a possibilidade de escolha, por meio de processo transparente e participativo. 

Tem como objetivo evitar possíveis efeitos negativos associados à 

implantação do empreendimento e sua operação. Atualmente a maior parte da 

comunidade vive em condições precárias de habitação, infraestrutura, 

trabalho e renda. Este Plano objetiva ainda a melhoria na qualidade de vida 

da população residente na comunidade da Demanda (RIMA UTE 

PARNAÍBA 2, 2011, p.968). 

 

 

Ambos os grupos sociais – de Alcântara e Demanda, e de outras localidades 

alcançadas no Médio Mearim pelo Complexo Parnaíba – são tratados juridicamente 

como populações tradicionais: quilombolas, no primeiro caso, e famílias de 

quebradeiras de coco, no segundo e, mesmo distantes geograficamente, assemelham-se 

no que diz respeito à situação de indefinição quanto ao futuro, pois as famílias de 

Alcântara aguardam até hoje a titulação do seu território. Quanto às de Demanda, 

vivendo uma incerteza social, esperam até este momento a efetivação do reassentamento 

para que possam retomar as atividades econômicas e outras que lhes garantem a 

reprodução material e social, responsáveis por sua existência como grupo. 

Apesar das diferenças entre as lutas desses grupos, em se tratando de uma 

relação com a terra e o território – entre permanecer e sair –, seja em povoados de 

Alcântara ou de Santo Antonio dos Lopes, o problema de fundo é o mesmo, pois, trata-

se de situações de expropriação de grupos camponeses para a instalação de projetos 

tidos como de desenvolvimento. Em um caso, a instalação e expansão de uma base 

espacial e, no outro, a implantação de usinas termelétricas a gás natural.  

Em ambos os casos estamos diante de projetos que operam com uma “razão 

instrumental” (LITTLE, 2002), em que seus agentes, embora diferenciados em termos 

de entidades ou instituições que os sustentam, sejam do Estado ou de grandes grupos 

empresariais, estão de alguma maneira, ligados entre si por meio de alianças políticas e 

econômicas. Em Alcântara, o projeto de um centro de lançamento de foguetes era 

protagonizado pelo Estado Brasileiro, pelas mãos dos militares, mas em 2000, em outro 

cenário político, o Brasil estabeleceu acordos internacionais com outros Estados e com 

setores empresariais de outros países. O Complexo Parnaíba, por sua vez, apesar de ser 

um projeto de cunho privado, recebeu incentivos e investimentos públicos, nos níveis 
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federal, estadual e municipal e, após os problemas financeiros do grupo MPX, passou a 

contar com a presença de outros países como acionistas majoritários. Dessa forma, o 

processo de expropriação realizado pelos grandes empreendimentos, marcados pela 

“razão instrumental”, suplanta a “razão histórica” dos grupos afetados e impactados, 

instalando contendas territoriais entre atores e agentes políticos com cotas desiguais de 

poder (LITTLE, 2002, p.21).  

Diante disso, a coexistência entre a oportunidade criada pela participação na 

perícia antropológica, versus o afastamento do local pesquisado durante a monografia e 

as dificuldades enfrentadas (COSTA, 2010, p.28-33) naquele trabalho me fizeram optar 

pela mudança de universo empírico. Esta foi se definindo em meio ao surgimento de 

novas questões de interesse diante de uma nova situação sociológica, completamente 

diferente daquela pesquisada na graduação. Contribuiu para essa mudança também o 

processo iniciado com a perícia antropológica de constituição do ambiente de 

interconhecimento que proporcionou, desta vez, um local de observação, possibilitando, 

desta maneira, a instauração do meu lugar de pesquisador (BEAUD e WEBER, 2007). 

Tais considerações precisam, por isso, ser objetivadas, igualmente, na dupla 

dimensão alertada por Pinto (1996): na desconfiança em relação à experiência de 

pesquisa – neste caso, da perícia antropológica, pois ela não responde as questões que 

me coloco neste trabalho – e no fato de levar em consideração essa mesma experiência 

– destarte, como parte integrante do universo empírico de pesquisa do mestrado. É 

necessário, também, o exercício da objetivação da experiência de pesquisa pericial no 

horizonte desta investigação acadêmica como um critério para diferenciar esses 

domínios, nunca suficiente para medir com exatidão a extensão de cada uma delas no 

conjunto deste trabalho. 

 

2. O trabalho de perícia antropológica e o interesse de pesquisa 

 

A atuação específica como assistente de pesquisa na produção do laudo 

antropológico permeou minha inserção como pesquisadora no universo social de 

investigação pericial, transformado depois em universo empírico de pesquisa. A perícia, 

nesse sentido, foi não só um espaço de aprendizado profissional, de experiência 

acadêmica extramuros, mas o solo de percepção de novas situações de investigação e 

constituição de nova relação de pesquisa.  
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No tocante aos pesquisados, a perícia constituiu-se como um espaço social 

seguro (SCOTT, 2013) para as declarações de queixas, de protestos e de revolta dos 

agentes, como se percebe no excerto de depoimento seguinte:  

 

 

Por isso que eu digo pra vocês [para a equipe da perícia], por isso que eu tô 

tendo a oportunidade de dizer pra senhora [perita] fazer alguma coisa por 

nós, que gente rica [referência à empresa MPX, atual ENEVA] é como eu tô 

lhe falando: em cima de você é ligeiro, ele resolve, agora você nele, ah não... 

essa conversa nossa aqui, como de outros que tem por aqui [os outros 

moradores de Demanda] é que vai ser preparada, num relatório pro 

Ministério Público bater de frente com eles... Pode botar! Pode botar bem 

direitinho, que a minha história é a história de tudinho, eu tenho certeza! (A. 

S. A., Demanda, 06/04/2014). 

 

 

Segundo depoimento de A. S. A., 51 anos, um dos moradores de Demanda, 

pequeno proprietário do povoado, a perícia foi uma oportunidade de relatar sua história 

no contexto de transformações provocadas pela implantação das termelétricas, 

demostrando as desigualdades de poder permeadas na relação entre o grupo e a empresa 

MPX, atual ENEVA. Bem mais que isso, o relato enfatiza a representação sobre a 

perícia como um instrumento concreto no horizonte de lutas a serem travadas pelo 

grupo, na instância jurídica.  

A credibilidade das famílias de Demanda só foi possível porque, no universo 

social da pesquisa, o nível das relações estabelecidas (BEAUD e WEBER, 2007) entre 

a equipe da perícia e seus pesquisados desenvolveu graus de confiança. Essa confiança 

foi sendo construída à medida que nos distinguíamos (a equipe da perícia, eu, enquanto 

assistente e, depois, pesquisadora no âmbito deste trabalho) de todo e qualquer agente 

vinculado à empresa MPX/ ENEVA, e de outros pesquisadores que por ali passaram. 

Tentávamos renovar esses laços de confiança cada vez que explicávamos a finalidade 

daquele trabalho e realizávamos outra prática de pesquisa, compartilhando não somente 

as refeições, a água para tomar banho, o espaço dos cômodos para conversar, dormir, 

mas também por experimentar, junto com eles, mesmo que por poucos dias, os 

incômodos do ruído e do forte odor do gás. Essa convivência entre a equipe e as 

famílias foi fundamental para que as pessoas desenvolvessem suas próprias explicações 

a nosso respeito. Estávamos sob constante avaliação. É importante destacar que o fato 

da equipe de “sentir o odor do gás e dormir com o barulho das turbinas” foi 

fundamental para uma aproximação com as famílias, haja vista, ninguém, ligado à 

empresa, ou por ela contratado, ter dormido no povoado, até aquela altura. Segundo os 
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trabalhadores, ninguém dorme no povoado porque é blindado pela empresa para isso, e 

a empresa, segundo os relatos dos moradores, “baixava o som das turbinas” durante a 

visita de algum órgão de inspeção, e “aumentava o som das turbinas”, após a sua saída. 

A questão é que durante nossa permanência, à ocasião do primeiro campo, os moradores 

disseram que “parece que fizeram foi diminuir, não é assim todo dia, parece que está é 

desligado porque vocês estão aqui. Hoje eu vou dormir sossegada”. No segundo campo, 

uma das moradoras disse “Dona Maristela, a senhora nem acredita, foi só a senhora sair 

que aumentaram lá as turbinas”. Nesse sentido, a percepção dos moradores sobre a 

modificação do ruído das turbinas por conta da presença da equipe ajudou também a 

mediar a própria relação com os pesquisadores e a interpretá-los.     

Foote-Whyte (2005) chama atenção nesse sentido, dizendo que a explanação dos 

objetivos de um trabalho de pesquisa, por mais esclarecedora que seja, não garante por 

si só o estabelecimento de relações de confiança com o grupo pesquisado numa 

experiência de pesquisa de campo: 

 

 

Logo descobri que as pessoas desenvolviam sua própria explicação a meu 

respeito: eu escrevia um livro sobre Cornerville. Pode parecer uma 

explicação absolutamente vaga, mas ainda assim foi suficiente. Descobri que 

a minha aceitação no distrito dependia das relações pessoais que desenvolvi, 

muito mais que de qualquer explicação que pudesse dar. Se escrever um livro 

sobre Cornerville era ou não coisa boa, isso só dependia inteiramente das 

opiniões que as pessoas tinham sobre mim, sobre a minha pessoa. Se fosse 

favorável, então meu projeto estava bom; se fosse desfavorável, então 

nenhuma explicação que eu desse poderia convencê-las (FOOTE-WHYTE, 

2005, p.301).  

 

 

Nesse sentido, ter acesso, numa conversa informal durante o almoço, a 

comentários sobre o chamado sequestro de funcionários da empresa praticado pelas 

mulheres do povoado, situação relatada aos risos, revelava que tínhamos conseguido 

nos aproximar da região interior das representações dos nativos (BERREMAN, 1990), 

no tocante à relação com seus antagonistas.  

Nesse momento, pontuavam-se na minha relação com as famílias de Demanda, 

outros interesses de investigação e não somente àqueles vinculados à produção das 

respostas aos quesitos da perícia. Percebi que conseguiria explorar o novo universo 

empírico de pesquisa e, para isso, comecei a falar para as pessoas que gostaria de 

entender mais sobre Demanda, para além do trabalho que estávamos, como equipe, 

realizando ali. Expliquei aos moradores, sempre que pude, entre uma entrevista ou outra 
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conversa, que me sentia interessada em entender algumas “ações” que as famílias 

realizaram contra a empresa, que para mim não ficaram esclarecidas durante as 

entrevistas e conversas da perícia, como por exemplo, a situação do que as mulheres 

autodenominavam sequestro de funcionários da empresa. Quando algumas mulheres 

começaram a falar sobre esse episódio, num primeiro momento, desconversaram, mas 

logo outras ações dessa ordem, relacionadas a enfrentamentos com funcionários da 

empresa, foram lembradas por elas e por outros entrevistados.  

O chamado sequestro foi um evento caracterizado pela retenção dos 

funcionários da empresa durante ocupação temporária do Ponto de Atendimento da 

MPX, realizada pelas mulheres do povoado para exigir o repasse dos valores atrasados 

às quebradeiras de coco, classificados pela empresa como compensação à supressão do 

babaçual. 

Dessa forma, para além das informações coletadas para o laudo antropológico, 

reuni informações relativas ao que chamo de “situações de enfrentamento”, entendidas 

como o conjunto das ações realizadas pelas famílias de Demanda, marcadas pelo caráter 

de confronto e pressão, que lançam uma crítica ao poder da empresa, com vistas à 

reivindicação de determinados objetivos.  

Apesar de o trabalho da perícia ter possibilitado um espaço social seguro 

(SCOTT, 2013), como apontei anteriormente, nem todos os meus interlocutores se 

sentiam à vontade para falar sobre tais assuntos, pois muitos temas estavam no nível dos 

conteúdos do discurso oculto (SCOTT, 2013). Este conceito é concebido como um 

domínio político em que se procura impor, num ambiente fortemente adverso, certas 

formas de conduta e resistência nas relações com os grupos dominantes. Em suma, o 

autor concebe o discurso oculto como uma condição da resistência prática (SCOTT, 

2013, p.263).  

Tais situações eram preservadas pelos entrevistados, já que sua circulação não 

era abertamente compartilhada com forasteiros, pois o objetivo era manter níveis de 

segurança quanto à autoria de certas ações. Desta feita, foi preciso ter em mente que o 

estabelecimento do relacionamento com os interlocutores de pesquisa é, em grande 

parte, uma questão de contornar as dificuldades, construindo acessos às representações 

do grupo, por meio de espaços e momentos de aceitação (BERREMAN, 1990).  

Muitos desconversavam quando o assunto dizia respeito a determinadas ações de 

enfrentamento, outros ficavam tão à vontade que, certa vez, depois de um almoço, uma 

entrevistada, Dona Ana, após ouvir atentamente sobre meu interesse, pediu licença e foi 
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até seu quarto e voltou de lá com um caderno cheio de papeis, recibos, documentos, 

fotos, folhas soltas com anotações e, entre eles, destacou um. Disse ser uma carta que 

enviara para um programa de rádio denunciando as ações da empresa. Transcrevo aqui 

trechos que ela me leu com grande emoção e revolta: 

 

 

(…) no nosso povoado [Demanda] foi plantada uma usina termoelétrica. Está 

prejudicando todos nós! Muita poluição, muitos barulhos… só que eu brigo 

com esses poderosos! Eles estão há três anos só mentindo pra nós! E eu quero 

que o Brasil inteiro saiba da safadeza deles! Você sabe, Edilson [nome do 

locutor do programa] o que é coco babaçu? Para nós, mães de família é uma 

riqueza, que eles [empresa MPX/ENEVA] estão destruindo… 

 

 

A carta se revela como um instrumento de denúncia ampla dos impactos 

provocados pelo empreendimento com relação ao gás e ruído emitidos pelas turbinas 

das termelétricas, demonstrando um conteúdo de revolta no que se refere à atuação da 

empresa. Agir com safadeza significa que a empresa ludibria a comunidade, ao não 

honrar compromissos assumidos com as famílias, referentes às compensações e 

mitigações, entre elas o chamado Programa de Reassentamento. 

O questionamento de dona Ana feito ao locutor
17

 reforça a ideia da identidade de 

quebradeira de coco e chama atenção para os impactos ao principal recurso ambiental 

do grupo, pois, conforme constatação do laudo antropológico, a base econômica do 

grupo se assentava na extração e venda do coco babaçu, juntamente com o cultivo de 

alimentos – arroz, milho e feijão. 

O ato da entrevistada de compartilhar o conteúdo da carta demonstra a 

efetividade do grau de interconhecimento (BEAUD e WEBER, 2007), não somente nas 

relações estabelecidas a partir da perícia, mas nas novas relações emergidas com minha 

nova pesquisa, que se gestava na coexistência com aquele trabalho.  

Algumas outras situações me instigaram para além do episódio autodenominado 

sequestro de funcionários da MPX, realizado pelas mulheres do povoado, como: ações 

anônimas contra o ponto de atendimento da empresa na comunidade; manifestações 

                                                 
17

 O locutor em questão é Edelson Loura, que atua em programas transmitidos em emissoras de rádio 

pública brasileira, como a Rádio Nacional e Radio Nacional da Amazônia, desde a década de 1970. A 

trabalhadora tem uma relação de longa data com o locutor. Durante sua juventude, a quebradeira de coco 

fugiu da casa de sua mãe, indo para outro estado (Pará), sem deixar notícias, e a mãe, desesperada, 

noticiou tal fato em vários programas de emissoras de rádio, entre eles, o de Edelson Moura, que ajudou a 

localizar e mediar a relação entre mãe e filha, para o regresso desta última. Por ocasião da implantação 

das termelétricas no povoado de Demanda, a quebradeira de coco, acionou novamente o locutor para 

divulgar as ações da empresa que estariam prejudicando as famílias da localidade.  
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contra a empresa em forma de ocupações no ponto de atendimento e bloqueios na 

estrada do povoado.  

Face à atuação da empresa, no que diz respeito à sua mudança de tratamento 

para com as famílias e, segundo seu ponto de vista, à sua condução enganosa com 

relação à efetivação dos programas de compensação e mitigação, as famílias de 

Demanda desenvolveram ações como: ocupar a estrada e o ponto de atendimento da 

empresa na localidade; cortar cercas e queimar placas referentes à propriedade 

pertencente à empresa; barrar motoristas de caminhões das empresas contratadas pela 

MPX e impedi-los, até segunda ordem dos moradores, de transitar pela estrada do 

povoado. Manifestaram publicamente desejos incendiários contra a empresa, em 

conversa informal e, até mesmo, durante entrevista no âmbito da perícia. Em que 

medida essas situações se mostravam eficientes como formas de enfrentamento para 

pressionar a empresa na condução dos programas de compensação e mitigação? Que 

causas levaram a que a relação entre empresa e comunidade fosse marcada por inúmeras 

ações de enfrentamento? Meus questionamentos, assim, só cresciam… 

A perícia, para além de um espaço social seguro de exposição para os atores, 

deve ser entendida como um espaço de mediação, pois a partir dela, os moradores foram 

informados sobre os contatos da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos – SMDH; 

da Procuradoria Geral da República no Maranhão, da Ouvidoria do Ministério Público 

Estadual, estabelecendo laços diretos de interlocução com agentes sociais que se 

mobilizam contra a violação de direitos e injustiças sociais gravíssimas: agentes 

religiosos, institucionais, sindicais e/ou pertencentes a entidades da sociedade civil. O 

encaminhamento das famílias a esses mediadores pela equipe de perícia possibilitou a 

constituição de outras relações de mediação no processo de denúncia pública sobre a 

situação do grupo, que também é uma estratégia de enfrentamento para pressionar a 

MPX em concluir o principal programa de compensação às famílias – o reassentamento. 

É interessante problematizar o princípio de neutralidade do trabalho antropológico, 

mesmo sendo, neste caso, um trabalho técnico. Neste caso, a perita tem exercitado em 

seus trabalhos realizados em várias regiões do Maranhão, uma reafirmação do 

compromisso da antropologia com a responsabilidade social do cientista pelo princípio 

de uma antropologia implicada (ALBERT, 1995).  

Dessa forma, a perícia como mediação parece ter proporcionado um novo ânimo 

ao grupo para tecer críticas muitas mais severas sobre a atuação da empresa e 

reivindicar direitos relacionados às medidas de compensação propostas pela MPX. É 
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como se houvesse, a partir da perícia, a ampliação das frentes de luta em outros espaços 

sociais e a constituição de novos mediadores. Tal qualificação é importante para pensar 

a condição da perícia em relação à mediação já existente na esfera do povoado. A 

mediação na esfera do povoado é ainda exercida pelo pastor O.R. da Assembleia de 

Deus, que tem sido um agente importante na luta dos moradores de Demanda. Membro 

da Diretoria da Associação de moradores de Demanda e dirigente religioso da 

comunidade, o pastor tem atuado como uma força de oposição e crítica em relação ao 

processo de implantação do Complexo Parnaíba e às ações da empresa para com a 

comunidade. É, portanto, um mediador interno, reconhecido pelo grupo (com exceção 

de alguns moradores) e revestido de poder local.   

Por meio desse trabalho, o grupo elegeu representantes da comunidade para falar 

com o Procurador da República, no MPF, com advogados da SMDH, com o Promotor 

de Justiça do MPE, com órgãos da imprensa em São Luís. Sentindo-se encorajados, 

moradores divulgaram relatos e fotos em redes sociais sobre a situação que viviam 

desde a chegada do chamado empreendimento no povoado. Estabeleceram contato com 

dois deputados
18

, aproveitando o tempo da política (PALMEIRA, 2002), no final de 

2014, na esperança de que reverberassem a situação vivida pelas famílias nos níveis 

estadual e federal e pressionassem, com isso, a MPX/ENEVA. 

É importante refletir sobre a perícia para além de sua constituição como um 

espaço social seguro (SCOTT, 2013), pensando-a, também, como mediadora no 

estabelecimento de relações com agentes externos, que se mostram importantes em 

tornar pública em outros espaços, a situação vivida pelas famílias.  

Abro aqui um parênteses para lembrar que a perícia e o laudo, enquanto 

trabalhos antropológicos (SILVA et al, 1994; LEITE, 2005; SCHUCH et al 2010; 

SILVEIRA, 2014) se configuram como forma de intervenção pública fora da esfera 

acadêmica, relativizando o papel do antropólogo e da disciplina, porque se tornam 

implicados não com um objeto de pesquisa, mas com demandas sociais específicas. A 

produção desse tipo de conhecimento manifesta-se em utilidades práticas que visam 

atender demandas jurídicas e administrativas em processos de reconhecimento territorial 

e identificação de impactos socioambientais para diversos públicos (BURAWOY, 

                                                 
18

 Deputado federal Simplício Araújo (SD – Partido Solidariedade/MA), atualmente Secretário de 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio (SEDINC) do Maranhão, na gestão do governador Flávio Dino e 

o deputado estadual Bira do Pindaré (PSB – Partido Socialista Brasileiro), atual responsável pela 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do estado do Maranhão.  
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2006), cujos desdobramentos podem alterar a vida de sociedades inteiras (LEITE, 2005, 

p.25).  

Recorde-se que os primeiros laudos antropológicos no Brasil já vinham sendo 

produzidos no início dos anos 80, por Virgínia Valadão e Bruna Francheto
19

, antes 

mesmo da formalização do acordo firmado entre Associação Brasileira de Antropologia 

– ABA – e Procuradoria Geral da República, durante a gestão de Manuela Carneiro da 

Cunha (1986-1988) como Presidente da ABA. A produção dos laudos estava vinculada, 

especificamente, às questões judiciais envolvendo terras indígenas, demandas estas, 

acumuladas no período anterior à Constituição Federal de 1988.  

O Seminário “Perícia Antropológica em Processos Judiciais”, promovido pela 

ABA, Comissão Pró-Índio e Departamento de Antropologia da Universidade de São 

Paulo (USP), realizado em 1991, foi um marco importante na discussão
20

 sobre a 

produção de laudos pelos antropólogos. O Seminário estabeleceu o diálogo entre 

antropólogos e juristas e ampliou a referência dos laudos para além das disputas em 

torno das terras indígenas, mas também dos antigos quilombos, além das chamadas 

terras de “uso comum” (LARAIA, 1994, p.12). 

Desde a produção dos primeiros laudos periciais, realizados por Virgínia 

Valadão e Bruna Francheto, no início dos anos 1980, conforme aponta Laraia (1994), os 

antropólogos perceberam que tinham se tornado, a partir de então, responsáveis pela 

elaboração de um documento de grande responsabilidade social, que ultrapassava a 

esfera acadêmica. O reconhecimento oficial do antropólogo como capaz de produzir 

laudos, com a finalidade de municiar ações para o convencimento processual, despertou 

questões de ordem ética, que até então não faziam parte das preocupações desses 

profissionais (LARAIA, 1994, p.11). 

Valadão (1994, p.36) argumenta a dupla face desse tipo de trabalho, já que a 

introdução de perícias antropológicas como peças técnicas a uma tomada de decisão 
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 Ver FRANCHETTO, Bruna. Laudo antropológico: a ocupação indígena da região dos formadores e do 

alto curso do rio Xingu. Rio de Janeiro: s.ed., 1987. 159 p.; VALADÃO, Virgínia Marcos. Laudo 

antropológico pericial relativo à Ação Ordinária no processo 90.181-I na Vara da Justiça Federal de Mato 

Grosso. s.l.: s.ed. (AI: Pimentel Barbosa). VALADÃO, Virgínia Marcos. Laudo histórico-antropológico 

relativo à Ação Reivindicatória na 2ª Vara da Justiça Federal do Mato Grosso. s.l.:s.ed, 80 p. (AI: Sararé); 

VALADÃO, Virgínia Marcos. Laudo histórico-antropológico relativo à Ação Ordinária de 

Desapropriação Indireta no processo 18.183/87-I da Carta Precatória nº1035-FC/89 na 2ª Vara de Justiça 

Federal do Mato Grosso. s.l.:s.ed. 80p. (AI: Nambiquara). 
20

 Discussão que já vinha sendo realizada no âmbito da Reunião Brasileira de Antropologia de 1990, 

oportunidade em que, pela primeira vez, formou-se um grupo de trabalho para debater a questão dos 

laudos antropológicos, coordenado pela antropóloga Maria Hilda Paraíso. Sobre essa questão ver Laraia 

(1994) e Leite (2005).  
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judicial, e não apenas como documentos de caráter informativo de assistência técnica, 

representaram, por um lado, o importante avanço na garantia dos direitos das 

populações envolvidas, e, por outro, o reconhecimento oficial, de parte do judiciário, do 

caráter científico dos trabalhos antropológicos.  

Segundo Leite (2005, p.21), com o impulso que a questão dos laudos ganhou, a 

partir de 2000, durante a gestão de Ruben Oliven como presidente da ABA, quando foi 

renovado o acordo de cooperação técnica com a Procuradoria Geral da República, 

houve uma intensa discussão sobre a perícia antropológica, apontando para a 

necessidade de reunir antropólogos com experiência em diversos tipos de perícia, a fim 

de consolidar a base de atuação desses profissionais e da própria ABA. Neste mesmo 

ano foi produzida a chamada Carta de Ponta das Canas. Este documento, elaborado 

para servir de parâmetro ao Protocolo de Cooperação Técnica que a ABA firmaria, no 

início de 2001, com a Procuradoria Geral da República, foi encaminhado à comunidade 

científica e se tornou referência para as atividades de perícia realizadas a partir de então. 

Os três eixos temáticos apontados naquele documento, de acordo com as produções que 

vinham sendo realizadas, era de que os laudos se dividiriam basicamente entre: 1) 

Laudos sobre delimitação territorial (terras indígenas e de quilombos); 2) Laudos sobre 

Identificação Étnica – 3) Estudos de Impacto Socioambiental e Grandes Projetos.  

Ainda segundo Leite (2005), os laudos que mantêm correlação com o terceiro 

eixo temático acima descrito – onde se insere o laudo realizado nas comunidades 

tradicionais afetadas pelas UTEs do Complexo Parnaíba, empreendimento da 

MPX/ENEVA –, vêm sendo requisitados em contextos específicos, principalmente em 

situações-limite que, geralmente, envolvem conflitos. A autora explica que os laudos: 

 

 

(…) são dirigidos a juízes, procuradores, advogados ou administradores para 

a tomada de decisões concretas. Quem solicita um laudo pericial busca ou 

espera que o documento possua elevado grau de exatidão técnico-científica, 

de modo a dirimir dúvidas e propiciar medidas com desdobramentos 

múltiplos. Os laudos são, portanto, documentos produzidos com finalidades 

previamente estabelecidas, dirigidos a uma audiência restrita, dotados de 

regras determinadas pelas instâncias onde irão tramitar e podem ser 

submetidos a análises e avaliações bastante específicas. Seu destino ou 

trajetória está previsto no processo ou inquérito e todas as partes envolvidas 

têm livre acesso a ele (LEITE, 2005, p.25). 

 

 

Para o campo da antropologia, conforme argumenta Silveira (2014, p.181), 

perícia e laudo antropológico vão muito além da finalidade jurídica, enveredando para 
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os lados da ética profissional e da repercussão direta no meio social que procura 

representar. Os laudos precisam muitas vezes “transcender as evidências” (ALMEIDA, 

2008, p.47), e dificilmente se constituirão de modo completo dentro da fórmula 

iluminista de busca por uma “verdade una provada” (SILVEIRA, 2014, p. 183), porque 

no trabalho etnográfico, “o dado” não corresponde ao que é descrito meramente porque 

“se esteve lá” (GEERTZ, 2009), mas ao que é construído pelo pesquisador, mediante a 

compreensão do contexto social específico do “nativo” e do jogo das relações aí 

estabelecidas, processo orientado por questões de interesse e por uma teoria. 

A perícia antropológica estando “a serviço de objetivos definidos por um 

cliente”, a sua razão de ser, enquanto sociologia política (BURAWOY, 2006) é fornecer 

soluções para problemas que se apresentam, porque neste caso “o cliente” – o MPF, na 

pessoa do Procurador, mas também, por meio dele, o conjunto de famílias atingidas 

pelo Complexo Parnaíba – especifica a tarefa com um contrato limitado. Este autor 

pontua que “ser uma testemunha perita, por exemplo, prestando um importante serviço à 

comunidade, é uma relação relativamente bem definida com o cliente” (BURAWOY, 

2006, p.17). Por outro lado, ainda nos termos do autor, se pensarmos a perícia 

antropológica, enquanto sociologia pública, ela inaugura uma relação de diálogo entre o 

pesquisador e seu público, em que a relação frequentemente envolve valores e objetivos 

que não são automaticamente compartilhados por ambos os lados. Dessa forma, a 

segunda acepção é a que guia este trabalho, pois o meu interesse de pesquisa acadêmica 

se diferencia do interesse da perícia e do público ao qual foi direcionada.  

Depois de continuar dividida e temerosa por um tempo, por saber que tinha que 

assumir uma mudança de campo, já praticamente no final do mestrado, o que se 

traduziu em uma situação de enfrentamento pessoal e acadêmico, juntamente com meus 

orientadores e os colegas da equipe de perícia, amadurecemos essa decisão. A mudança 

já era meu caminho, tive de apressar meus passos! 
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CAPÍTULO II 

CONTINUIDADES E OUTRAS POSSIBILIDADES NA MUDANÇA: sobre a 

temática e objeto de estudo  

 

1. A continuidade na mudança: a temática da expropriação e resistência 

camponesa 

 

Apesar de haver uma mudança no universo empírico de pesquisa, este trabalho 

ainda guarda relação com a temática abordada na monografia (COSTA, 2010). São 

reflexões que se inserem na temática que privilegia processos de expropriação 

camponesa, particularmente no estado do Maranhão, provocados pela implantação de 

grandes empreendimentos econômicos, a partir da década de 1970, vinculados aos 

setores do agronegócio, aeroespacial, energético, da mineração e siderurgia, sejam eles 

privados ou dirigidos pelo Estado, e as reações e mobilizações dos grupos e famílias 

atingidas. 

A expropriação camponesa remete ao processo fundamental para a instituição do 

sistema capitalista, conforme análise realizada por Karl Marx, a partir do contexto 

histórico inglês dos séculos XVII-XVIII. Corresponde ao processo histórico no qual o 

campesinato europeu viu-se desvinculado do seu principal meio de produção, em que o 

cercamento das terras tornou-se “o capítulo mais tenso da gestação do capitalismo” 

(MOURA, 1982, p.82).  

No cenário brasileiro, esse processo é estudado por vários autores que o 

associam como efeito perverso da modernização da agricultura, concretizadas por 

políticas dirigidas pelo próprio Estado, que beneficiou os latifundiários tradicionais e 

outros agentes ligados a distintos setores da economia, repercutindo negativamente 

sobre a reprodução social do camponês seja como agregado, morador, parceiro, colono, 

posseiro, pequeno proprietário. Segundo Palmeira (1989, p.89), a expropriação do 

campesinato é não só o despojamento dos trabalhadores rurais de seus meios de 

produção, mas também a expropriação de relações sociais construídas historicamente, 

por eles vividas como naturais (grifo do autor), sobre as quais exercem algum controle 

que se traduz em saberes e práticas. 

Martins (1991) entende expropriação do campesinato brasileiro como uma 

questão política. Demarca, porém, uma diferença com relação ao caso clássico do 

capitalismo europeu: 
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O quadro clássico do capitalismo nos mostra o capital se expandindo à custa 

da expropriação e da proletarização dos trabalhadores do campo, uma coisa 

necessariamente produzindo a outra, mas que em nosso país o capital se 

expande no campo, expulsa, mas não proletariza necessariamente o 

trabalhador. É que uma parte dos expropriados ocupa novos territórios, 

reconquista a autonomia do trabalho, pratica uma traição às leis do capital 

(p.18).  

 

 

Além disso, Martins (1981, p.9) aponta que fundamentou sua análise na história 

de nosso país, vendo o campesinato brasileiro como progressivamente insubmisso, que 

se rebelou e resistiu contra a dominação pessoal do fazendeiro e “coronéis”, contra a 

expropriação territorial efetuada por grandes proprietários, grileiros e empresários, e 

também, contra a exploração econômica que se concretiza pela ação da grande empresa 

capitalista e via política econômica do Estado.  

Márcia Motta e Paulo Zarth (2008, 2009) argumentam que os estudos brasileiros 

sobre os camponeses são marcados pelas histórias das grandes rebeliões, consagradas 

como uma atuação camponesa símbolo da expressão da violência e da desordem. A 

correlação para a qual os autores chamam atenção enfatiza um tipo de interpretação que 

se deu diante de determinadas classificações dos sujeitos e das diversas lutas. 

Conforme apontam Fernandes, Medeiros e Paulilo (2009, p.23), desde o final 

dos anos 70, as lutas camponesas no Brasil tiveram um papel fundamental, tanto no 

tocante ao processo de redemocratização do país, quanto para colocar na agenda política 

temas que muitos consideravam desatualizados – caso da reforma agrária – ou questões 

que emergiam de forma embrionária – a preservação ambiental, por exemplo. Ao longo 

desses anos, diferentes identidades emergiram (étnicas, políticas, como por exemplo, 

seringueiros, quebradeiras de coco, ribeirinhos, sem-terra, agricultores familiares, 

quilombolas, assentados, atingidos por barragens e outros); distintas mobilizações foram 

forjadas e várias novas frentes de luta se estabeleceram (ALMEIDA, 1990, 2008; 

LITTLE, 2002). Complexo processo histórico de mudanças, permanências e 

diversidades, não só das formas de enfrentamento, mas também dos sujeitos que 

reivindicam reconhecimento social, através de suas maneiras de lutar face à 

expropriação e outros problemas sociais.  

As lutas atuais dos camponeses têm outros antagonistas e muitas consequências 

sociais e ambientais, de modo que famílias camponesas sofrem novos processos de 

expropriação não só pelo “grande fazendeiro”, mas por novos agentes sociais, ora 

vinculados a setores empresariais, bem como ao próprio Estado brasileiro, por meio de 
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seus distintos aparatos, que demandam grandes extensões de terra para instalação dos 

chamados grandes projetos ou empreendimentos. Da mesma forma, distintas formas de 

mobilização camponesa são postas em ação face a novas frentes de luta. 

O conceito de expropriação camponesa neste trabalho remete aos processos 

ligados aos efeitos dos chamados grandes projetos dirigidos pelo Estado, mas também 

por setores privados, como é o caso de Alcântara ou o caso ora estudado, 

respectivamente. Por grandes projetos de investimentos, entende-se:  

 

 

as grandes unidades produtivas, a maioria das quais para o desenvolvimento 

de atividades básicas, como arranque ou início de possíveis cadeias 

produtivas para a produção de aço, cobre e alumínio; outras para a extração 

de petróleo, gás e carvão, dedicadas a sua exploração em bruto e/ou 

transformação em refinarias ou centrais termelétricas (…), grandes represas e 

obras de infraestrutura associadas ou não aos exemplos anteriores (…) 

complexos industriais portuários, e, em outra escala, usinas nucleares, 

geotérmicas, etc. (LAURELLI, 1987 apud VAINER, 1993, p.153). 

 

 

De acordo com Vainer e Araújo (1992), as regiões estratégicas para a instalação 

dos chamados grandes projetos foram marcadas por um movimento padronizado de 

conquista realizado pelo Estado e setores empresariais que, por um lado, objetiva a 

apropriação e exploração dos recursos estratégicos e, por outro, provoca repercussões 

sociais e ambientais às populações locais.  

No Maranhão, segundo Carneiro (2013), esferas governamentais federais e 

estaduais vêm atuando, desde o período de 1970/80, de forma decisiva na conformação 

do espaço econômico maranhense por meio de distintos mecanismos: via implantação 

de empreendimentos diretos (obras de infraestrutura e projetos/programas econômicos) 

e por meio de mecanismos indiretos de incentivo à implantação de atividades 

econômicas. Nos anos 1980/90 se instalaram os chamados grandes projetos, como o 

Programa Ferro Carajás
21

, que levaram à implantação da infraestrutura necessária à 

exploração mineral, florestal, pecuária, agrícola e industrial. 

Os projetos agropecuários e madeireiros foram responsáveis, por sua vez, pela 

devastação ambiental e pelo maior momento de expansão da grande propriedade no 

                                                 
21

 O Programa Grande Carajás (PGC), concebido como um projeto de exploração mineral, empreendido 

pela então estatal Companhia Vale do Rio Doce. O PGC foi institucionalizado por meio do Decreto de 

Lei nº 1813, de 24 de novembro de 1980, durante a presidência de João Figueiredo, que destinava uma 

área de 900.000 km, entre os estados do Pará, Tocantins, e Maranhão, para a extração de minério a 

empresas nacionais e multinacionais. Para a consolidação de tal projeto, foi implantada uma rede de 

infraestrutura, que incluiu a Usina hidrelétrica de Tucuruí, a Estrada de Ferro Carajás e o Porto de Ponta 

da Madeira, localizado no Porto do Itaqui, em São Luís, Maranhão. 
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Maranhão, impulsionada pela política de incentivos fiscais e de modernização 

conservadora da agricultura brasileira (CARNEIRO, 2013). O financiamento público da 

grande propriedade desencadeou dois processos: favoreceu o que o autor chama de 

indústria da grilagem nas regiões de fronteira e, nas regiões de colonização antiga, 

provocou a expulsão dos chamados agregados, camponeses que trabalhavam no interior 

da propriedade fundiária, de forma subordinada. Vários pesquisadores no Maranhão 

investigavam as repercussões de um projeto que representava paradoxalmente 

desenvolvimento ou destruição (CONCEIÇÃO, 1995). 

O documento “O Maranhão e a Nova Década Oportunidades e Desafios” 

(2012)
22

, produzido pelas Secretarias de Comunicação e do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio do Governo do Estado do Maranhão (2010-2014), oferece uma dimensão da 

nova configuração socioeconômica no estado que vem sendo desenhada, com mais 

intensidade, a partir dos anos 2000: 

 

 

Com um ritmo forte de crescimento, o Maranhão detém na atualidade um dos 

maiores volumes de investimentos privados entre todos os estados brasileiros. 

Alguns desses projetos já estão em fase de conclusão, enquanto outros estão 

sendo implantados ou projetados. São empreendimentos nas áreas de refino 

de petróleo, exploração de gás e petróleo, geração de energias limpas e 

fabricação de celulose, biomassa, cimento, aço, alumínio, alimentos, dentre 

outros relevantes setores da economia, que já estão gerando emprego e renda 

em diversos polos distribuídos por todas as regiões do estado. Com volumes 

que ultrapassa a casa dos R$ 100 bilhões, entre recursos públicos e privados, 

o novo Maranhão já está em construção com investimentos como: Refinaria 

de petróleo Premium I da Petrobras, de capacidade gigantesca – 600 mil 

barris por dia (bpd) – que será a quinta maior do mundo e a maior do Brasil; 

A produção será escoada em terminais portuários, localizados às margens do 

rio Mearim, em Bacabeira e baía de São Marcos, em São Luís; Ampliação da 

refinaria do consórcio Alumar; Termelétricas do grupo EBX: Usina 

Termelétrica Itaqui, com 360MW, e Usina Termelétrica Parnaíba (movida a 

gás natural), com capacidade total de geração de 3.722 MW, pertencentes a 

MPX Energia; Usina termelétrica do grupo Geranorte, com 330MW; 

Hidrelétrica de Estreito, com capacidade de 1087MW; Previsão de 

construção de mais duas hidrelétricas no rio Parnaíba (UHE de Uruçui e UHE 

de Ribeiro Gonçalves); Implantação de Parque Eólico, da empresa 

Bioenergy, em Paulino Neves, com capacidade total de geração de 1.400 

MW, dos quais 230 MW já serão construídos em 2012; Siderúrgica Integrada 

Gusa Nordeste, do grupo Ferroeste, que vai produzir 500 mil toneladas de 

laminados de aço, em sua primeira etapa, na cidade de Açailândia; Píer IV da 

Vale, no Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, em São Luís, projetado 

com dois atracadouros para receber os novos navios do tipo Valemax (de 400 

mil toneladas de porte bruto-TPB); Duplicação da Estrada de Ferro Carajás – 

                                                 
22

 Documento produzido durante o governo de Roseana Sarney, na gestão do secretário de 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Maurício Macedo, Ex-diretor do Consórcio Alumar (Consórcio 

de Alumínio do Maranhão), um dos maiores complexos do mundo para produção de alumínio primário e 

alumina. O consórcio foi inaugurado em julho de 1984, é formado pelas empresas Alcoa, Rio Tinto Alcan 

e BHP Billiton.  
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EFC (MA-PA); Fábrica de celulose da Suzano, com capacidade de 1,5 

milhão de toneladas/ano; Implantação de um complexo de produção de 

pellets de madeira – o maior do mundo, da Suzano Energia Renovável, em 

Chapadinha; Ampliação das fábricas de bebida da Ambev e da Schincariol; 

Nova unidade do grupo Renosa, engarrafadora da Coca-Cola, em Imperatriz; 

Implantação dos complexos avícolas das empresas Notaro Alimentos, no 

município de Balsas, e Frango Americano, em Vargem Grande; Extração de 

ouro dos grupos Aurizona (Luna Gold), no município de Godofredo Viana; 

Jaguar Mining, no município de Centro Novo do Maranhão e das empresas 

Brasil Resources Inc (BRI) e Apoio Engenharia e Mineração Ltda., em 

Centro do Guilherme; Ampliação das unidades de produção de álcool dos 

grupos Itapecuru Bioenergia, em Aldeias Altas e a Agro Serra, em São 

Raimundo das Mangabeiras; Novas unidades de produção de cimento, como 

a Votorantim Cimentos, Indústria Ítalobrasileira de Cimentos e Grupo 

Queiroz Galvão, todas em São Luís; Construção da Torre Móvel Integrada - 

TMI, em Alcântara, para as atividades do Veículo Lançador de Satélite - 

VLS. Obra orçada em R$ 47 milhões. O primeiro vôo de teste está previsto 

para 2012; Construção do mais moderno sítio de lançamentos do Brasil, 

também na cidade de Alcântara, pela empresa binacional Alcântara Cyclone 

Space (ACS), com capacidade para realizar lançamentos de foguetes 

comerciais de até 40 metros (Cyclone-4), cuja primeira experiência está 

prevista para 2013 (SECRETARIAS DE COMUNICAÇÃO E DO 

DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO GOVERNO DO 

ESTADO DO MARANHÃO, 2012, pp.8-9) (g.n). 

 

 

A longa citação permite que se dimensione a diversificação dos projetos e 

investimentos por meio de grandes empreendimentos – na sua maioria de capital 

privado, porém não isentas de incentivos públicos, seja via BNDES ou outros – 

envolvidos desde o ramo aeroespacial até a exploração e produção de energia. Sobre 

este último setor, queremos destacar a Usina Termelétrica Parnaíba, pertencente à MPX 

Energia, atual ENEVA, como o grande projeto relacionado diretamente ao nosso estudo. 

Segundo perspectiva do governo do estado, com este projeto: 

 

 

O Maranhão entra definitivamente no setor de gás e petróleo, um dos que 

mais crescem na economia brasileira, refletindo o grande momento 

econômico vivido pelo estado. Empresas como a Petrobras, OGX, Petra 

Energia, Gasmar, Engept e a Panergy aproveitam o enorme potencial do 

estado nesse setor e investem em diversos projetos como os de refinaria, 

gasodutos, exploração de petróleo e gás natural (SECRETARIAS DE 

COMUNICAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 2012, p.21). 

 

 

Neste novo cenário, o fato de o Maranhão ganhar destaque como, supostamente, 

“um dos que mais crescem na economia brasileira” faz com que apenas o fator 

econômico seja o plano mais importante, contudo, a repercussão desse conjunto de 

atividades acarreta uma série de outras consequências que trazem em seu bojo: 
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inúmeros conflitos socioambientais e disputas territoriais, ocasionados pelo uso 

predatório dos recursos; concentração fundiária; empregos de baixa qualidade para a 

população local; condições análogas ao trabalho escravo; destruição de povoados e 

deslocamentos compulsórios (PAULA ANDRADE & SOUZA FILHO, 2006; 

SANT‟ANA JUNIOR, PEREIRA E ALVES, 2009; PAULA ANDRADE, 2011; 

CARNEIRO, 2013)
23

. 

Nesse processo de conformação do espaço econômico do Maranhão 

(CARNEIRO, 2013, p.20), desenhado pelo Estado e setores privados, por meio dos 

grandes projetos e investimentos – cujos aspectos destacamos muito brevemente até 

aqui – confronta-se com outras conformações do espaço ou distintas formas fundiárias 

(LITTLE, 2002, p.2), como aquelas gestadas por populações tradicionais já existentes 

no momento da implantação desses empreendimentos.  

Por meio do empreendimento autodenominado Complexo Parnaíba, a empresa 

MPX/ENEVA realizou um trabalho de conformação do espaço, ao transformar uma 

extensa propriedade voltada à pecuária tradicional, com mais de 900 hectares, em 

terreno para instalação de suas usinas termelétricas. A extensa propriedade abrigava 

dentro dos seus limites uma grande reserva de babaçual, suprimida pela empresa. Outros 

recursos importantes foram degradados, extintos e/ou interditados, como açudes e 

caminhos tradicionais, antes acessados livremente pelas famílias sem impedimento do 

fazendeiro tradicional e imprescindíveis para o grupo na sua reprodução econômica e 

social. Tal acesso se estabeleceu historicamente a partir das tensões geradas entre o 

processo de ocupação de terras consideradas disponíveis por populações camponesas e 

da aquisição, por pecuaristas, de terras já cultivadas pelos camponeses nas regiões do 

Mearim e Pindaré durante 1950/1960. As tensões sociais seriam aliviadas mediante o 

acesso à terra àqueles que a perderam (ALMEIDA & MOURÃO, 1976). Nesses termos, 

podemos dizer que o denominado empreendimento realiza uma segunda expropriação 

camponesa sobre àquelas famílias de Demanda porque atinge os meios de produção 

econômica e reprodução social do grupo ressignificados e reconstruídos na relação de 

dominação com o fazendeiro tradicional, afetando essas relações sociais historicamente 

construídas (PALMEIRA, 1989).  

                                                 
23

A produção sobre a temática da expropriação camponesa no Maranhão provocada pelos chamados 

grandes projetos vem sendo estudada de forma mais sistemática nos trabalhos vinculados ao GERUR 

(Grupo de Estudos Rurais e Urbanos) e ao GEDMA (Grupo de Estudos: Desenvolvimento, Modernidade 

e Meio Ambiente), ambos da Universidade Federal do Maranhão, que buscam compreender dinâmicas 

econômicas e políticas internas e mais amplas que configuram tal processo e suas diversas implicações e 

desdobramentos, enquanto uma questão socioantropológica e socioambiental.  
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A legitimação social de todas as atividades referentes à implantação de grandes 

projetos é construída por meio de mecanismos que invisibilizam a existência de povos e 

comunidades atingidas. Segundo Assis (2011), existe um jogo perverso que tende 

concomitantemente a “in-visibilizar populações e legitimar iniquidades” (p.219).    

Nesse sentido, em seu processo de instalação e operação os grandes projetos 

fundam disputas territoriais e conflitos socioambientais gravíssimos, conformando 

verdadeiras zonas de conflito, de modo que as assimetrias de poder se ancoram em 

processos violentos de expropriação das populações locais (ZHOURI e OLIVEIRA, 

2007, p.121), e reforçam a condição de subalternidade
24

 dos grupos atingidos ou 

ameaçados (LASCHEFSKI, 2011, p.21). Tal condição não significa, necessariamente, a 

ausência completa de agência ou influência de parte dos grupos atingidos, completa este 

último autor. 

Experiências de mobilização e resistência dos povos e grupos afetados frente à 

atuação dos grandes projetos e aos impactos sofridos têm sido cada vez mais 

recorrentes. Lutam contra segmentos empresariais poderosos e setores do Estado 

brasileiro que têm respondido às denúncias e reivindicações locais, não raramente com 

ações repressoras (ZHOURI e OLIVEIRA, 2007, p.121).  

Segundo Zhouri e Laschefski (2010, p.24), os grupos atingidos por grandes 

projetos ainda enfrentam o fato de que o Estado brasileiro muitas vezes tem se aliado 

aos segmentos do capital contra as territorialidades dos grupos existentes no interior da 

nação, tais como os povos indígenas, os quilombolas e outras comunidades tradicionais.  

É importante destacar, pois, que experiências de mobilização dos grupos 

atingidos pelos grandes projetos são fundamentais no processo de enfrentamento social, 

pois representam a resistência dos subalternos contra forças econômicas e políticas 

hegemônicas. Tais mobilizações têm demonstrado, na concretude social, o potencial das 

estratégias de luta e o caráter das formas de enfrentamento de tais segmentos que, 

muitas vezes, deram uma reviravolta no curso dos acontecimentos (MENDONÇA, 

2006; SOUZA FILHO, 2009). 

Os chamados grandes projetos são apenas um dos atuais desafios impostos aos 

grupos subalternos, entre eles, os camponeses, que têm demonstrado ao longo da 
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 A subalternidade se refere à condição social de grupos dominados, sem acesso às estruturas 

hegemônicas de poder. É uma conceito surgido na Índia, na década de 1980, sob influência dos estudos 

do pós-modernismo e pós-colonialismo, produzido pelo Subaltern Studies Group (Grupo de Estudos 

Subalternos Sul-Asiáticos), que teve a prerrogativa de lançar crítica e alternativas ao discurso oficial dos 

historiadores sobre a situação colonial indiana, reescrevendo-a do ponto de vista dos dominados.  
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história a capacidade de mobilização e resistência. Em relação à resistência é preciso 

considerar em primeiro lugar que não há uma necessária associação entre as formas 

pelas quais ela se expressa e uma perspectiva revolucionária (RAMALHO & ESTERCI, 

1996).  

Nesse sentido, adoto neste trabalho a perspectiva salientada por Ramalho & 

Esterci (1996), que consideram a resistência enquanto possibilidade de elaboração de 

formas de sobrevivência dentro de um sistema de dominação, não necessariamente 

interessada em mudar as estruturas mais amplas da sociedade. 

Os autores baseados em James C. Scott
25

 apontam que determinados contextos 

sociais impõem condições sociais de dominação e exploração extremamente severas, de 

tal modo que as chamadas resistências cotidianas se apresentam como formas possíveis 

para sobreviver o dia a dia dentro de determinada ordem estabelecida. Se nem todas as 

ações dos dominados visam mudar o sistema, elas estão, todavia, presentes mesmo nas 

situações de repressão mais intensa e de dominação extrema. É preciso sempre 

considerar, hoje como no passado, que em nenhuma circunstância os dominados podem 

ser pensados sob a óptica da passividade (RAMALHO & ESTERCI, 1996). 

A referência principal dessa perspectiva é a elaborada por James C. Scott que, 

interessado pelas formas de resistência à opressão de grupos subalternos, realizou 

trabalhos de campo entre camponeses do sudoeste asiático, realizados na década de 

1970. Construiu, ao longo de suas obras, interpretações sobre a temática da dominação e 

resistência, que buscam a recuperação da voz e da dignidade humanas e o enorme 

potencial de mobilização de tais segmentos que desencadeiam novos tipos de desafios e 

alterações nas relações de poder.  

O autor questiona as teses clássicas sobre hegemonia e falsa consciência, em 

particular as que foram desenvolvidas a partir dos escritos de Antonio Gramsci. Essas 

teses pontuam que a ideologia que suporta tais formas de dominação seria largamente 

partilhada pelo mundo dos dominados, encarcerando-os numa teia deformadora de 

valores e crenças que lhes forneceria uma falsa leitura de mundo social, do qual teriam 

de ser previamente “libertados” para poderem vir a se tornar eventualmente, agentes de 

sua própria libertação. Para Scott (2013), nas aparentes formas de aceitação pelos 

                                                 
25

 James C. Scott é antropólogo norte americano, professor de Ciência Política e de Antropologia na Yale 

University. Suas principais obras são: The Moral Economy of the Peasant: Subsistence and Rebelion in 

Southheast Asia, de 1976; Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, de 1985 e 

Domination and the arts of resistence: hidden transcripts, de 1990, sem tradução brasileira.  
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dominados de sua subordinação, coexistiriam estratégias de sobrevivência e formas de 

simulação que se destinariam a ocultar a sua revolta e resistência perante relações que 

consideram injustas e humilhantes (SÁ, 2013).  

Ramalho & Esterci (1996) argumentam que Scott (1985, p. 338), a partir de seus 

estudos sobre o campesinato, insiste na importância de compreender as formas 

“cotidianas” de resistência, definindo-as como “a luta prosaica, porém constante entre o 

campesinato e aqueles que dele procuram extrair trabalho, alimento, impostos, renda e 

juros”. A atenção do autor se volta para “as armas simples dos relativamente 

desprovidos de poder”: formas elementares e elaboradas, como o fazer “corpo mole” no 

trabalho, a dissimulação, a fuga, o falso conformismo, a sabotagem, incêndios, a 

eufemização do discurso, o resmoneio. Estas seriam as verdadeiras “armas dos fracos” 

no processo de resistência perante os dominadores, que são construídas e elencadas a 

partir de um modo que Scott considera como “arte da resistência” (SCOTT, 2013).  

Essas formas têm características que requererem pouca ou nenhuma 

coordenação ou planejamento, sempre representando uma forma de autoajuda 

individual, evitam qualquer confrontação simbólica com a autoridade ou com as normas 

da elite (SCOTT, 1985; 2002). A contestação presente na resistência assume, segundo o 

autor, vários disfarces: murmúrios, rumores, ameaças anônimas, mas também, ações 

anônimas como: caça furtiva, incêndios, sabotagem de máquinas.  

Observando à sua época que as rebeliões camponesas ainda eram vistas como 

episódio raros, menores, sem importância, que produzem eventos que não chamam 

atenção na história oficial e que representariam apenas uma vitória relativa, Scott (2002) 

chama atenção para o problema de como se compreende o camponês e seu 

comportamento político e as situações políticas que forjam num contexto de luta. Uma 

história que foque apenas as grandes lutas, as grandes insurreições, seria como uma 

história de pessoas que se dedicassem inteiramente a greves e protestos, o que não deixa 

de ser importante e sintomático, entretanto, diria pouco sobre a arena mais durável dos 

conflitos de classe, que se dá ao nível das resistências mais cotidianas, segundo a 

concepção do autor.  

Segundo Ramalho & Esterci (1996), ao destacar essas formas de resistência, 

Scott questiona uma espécie de etnocentrismo que tende a procurar ou privilegiar, entre 

os grupos dominados, as manifestações clássicas de organização e as expressões 

institucionalizadas de resistência.  
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Menezes (2002) argumenta que a noção de formas cotidianas de resistência 

elaborada por James Scott, apesar das críticas
26

, trouxe uma contribuição original para 

pensar a atuação política de grupos subordinados, para além de perspectivas clássicas 

das ciências sociais que, de um modo geral, privilegiam as ações de movimentos sociais 

e partidos no processo das lutas e transformações sociais. A autora aponta que a 

intenção de James Scott não é desconsiderar a importância dos movimentos sociais, mas 

lançar novas luzes para compreender a resistência às relações de dominação elaboradas 

e expressas em práticas cotidianas e discursos difusos, muitas vezes fragmentados, que 

em alguma medida orientam as interações cotidianas entre dominantes e dominados.  

Van der Ploeg (2008, 2009) considera que a resistência camponesa se expressa 

através de lutas abertas em formas de atos cotidianos de desafio realizados em forma de 

manifestações, marchas, ocupações, bloqueios de estrada, assim como aponta James 

Scott. Entretanto, a resistência, para Van der Ploeg, não se limita apenas a essa 

perspectiva, embora essas expressões nunca estejam ausentes no repertório das lutas 

camponesas. 

O autor acredita que é preciso reconhecer que existe um campo de ação muito 

mais vasto e, provavelmente, segundo sua visão, muito mais importante, através do qual 

a resistência se materializa. Essa perspectiva do autor não nos interessa neste trabalho, 

pois o seu conceito de resistência camponesa tem a ver com a intervenção direta dos 

camponeses nos processos produtivos por meio da criação de novas unidades de 

produção e consumo diante do contexto de atuação do que chama de Impérios 

Alimentares
27

. Van der Ploeg (2008, p.289), entretanto, auxilia na reflexão desta 

temática quando chama atenção que a resistência do campesinato reside, acima de tudo, 

na multiplicidade de respostas.  

Menezes e Malagodi (2011) apontam que a obra de James Scott possibilita 

enfatizar a importância das noções de autonomia e resistência na constituição dos 

camponeses enquanto atores sociais. Tal perspectiva confronta-se com o direcionamento 

dos estudos de campesinato que não reconhecem o campesinato como agente ou como 

ator. O que para os autores, inspirando-se na revisão de Van der Ploeg (2008), teria 

                                                 
26

 Karl Monsma (2000) e Menezes (2002) fazem uma avaliação crítica sobre a elaboração teórica de 

James Scott sobre a resistência camponesa ancorada em “formas cotidianas”.  
27

 Conceito que se refere à reestruturação da indústria de processamento de grandes empresas de 

comercialização e de cadeias de supermercados que exercem um poder de monopólio crescente sobre as 

relações que encadeiam produção-processamento-distribuição e consumo de alimentos, criando assim um 

novo e global regime alimentar que afeta profundamente a natureza da produção agrícola, os ecossistemas 

nos quais a agricultura está enraizada, a qualidade de alimento e as formas de distribuição (PLOEG, 2008, 

2009). 
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acarretado consequências epistemológicas que produzem uma imagem dos camponeses 

como vítimas passivas.  

 

 

Essa visão coloca-os como indivíduos subordinados em uma situação de 

dominação econômica, política e cultural. Deste modo, eles acabam sendo 

colocados em uma posição de fragilidade ou até mesmo determinados por 

uma impossibilidade de agir sobre suas próprias vidas (MENEZES e 

MALAGODI, 2011, p.50). 

 

 

Menezes e Malagodi (2011) argumentam, ainda, em diálogo com Van der Ploeg 

(2008), que a compreensão epistemológica dos camponeses deve ser compreendida a 

partir da recuperação das capacidades práticas individuais e coletivas dos homens e 

mulheres reais, inseridos em uma realidade concreta, e da apreensão das experiências 

nas suas múltiplas dimensões, perspectivas e interesses. 

O interesse desta pesquisa se dá nesse sentido, pois tenta refletir sobre a relação 

entre o processo de expropriação camponesa das famílias de Demanda e o processo de 

resistência social e política do grupo, ao longo do processo de implantação e operação 

do Complexo Parnaíba, assim como sobre as formas de atuação da empresa para a 

efetivação do empreendimento.  

 

2. Problema e objeto de pesquisa 

 

Diante desses antecedentes de pesquisa e da temática de expropriação 

camponesa no Maranhão mais recente é que se delineiam as primeiras balizas deste 

trabalho de mestrado.  

A partir do trabalho de campo, para fins de elaboração do laudo, realizado no 

período de 29/03 a 02/04/2014, em Demanda, interessou-me a possibilidade de optar 

por esse universo empírico, marcado nitidamente pelo conflito provocado pelas ações da 

MPX/ENEVA no processo de instalação e operação do Complexo Parnaíba, em que as 

famílias, conforme os relatos durante a pesquisa, se sentem ultrajadas em seus direitos, 

e, ludibriadas quanto às promessas de compensação propostas pela empresa. 

Algumas situações me instigaram como, por exemplo, o episódio denominado 

pelas mulheres do povoado de sequestro de funcionários da MPX; ações anônimas 

contra o chamado ponto de atendimento da empresa na localidade; manifestações contra 
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a empresa em forma de ocupações nesse ponto de atendimento e bloqueios na estrada do 

povoado.  

Neste caso, como resposta à atuação da empresa em questão, as famílias de 

Demanda desenvolveram ações que, apesar de parecerem simples, menores, à primeira 

vista, como ocupar a estrada e o container chamado ponto de atendimento da empresa 

na localidade; cortar cercas e queimar placas referentes à propriedade pertencente à 

empresa; barrar motoristas de caminhões das empresas contratadas pela MPX e impedi-

los, até segunda ordem dos moradores, de transitar pela estrada do povoado e praticar o 

que autodenominam como sequestro de funcionários da MPX. Em que medida tais 

ações foram eficazes no processo de resistência contra a atuação da empresa? Podem 

elas demostrar espaços e graus de autonomia política que possibilitam alterar e inverter, 

mesmo que por breves momentos, a ordem das forças sociais em disputa?  

As formas consagradas de mobilização desenvolvidas nas lutas camponesas 

estão ancoradas na organização de movimentos rurais, construídos a partir de alianças e 

relações com distintos mediadores tradicionais
28

 ao campesinato, que visam assegurar 

principalmente o acesso à terra (caso do MST), em outros casos, a permanência nela, 

como por exemplo, as lutas das chamadas comunidades tradicionais.  

Entre os camponeses e a sociedade mais ampla existe, segundo Wolf (1984), a 

mediação, que exerce importante papel para o reconhecimento público nas relações de 

mercado ou políticas praticadas pelos camponeses. Os mediadores são aqueles agentes 

que detêm o controle de conexão entre a localidade onde os camponeses vivem e 

trabalham e instâncias nacionais. Os mediadores tradicionais seriam aqueles que 

assumiriam posições chave na interface que se estende desde as comunidades (sistemas 

locais), até as instâncias nacionais (sistema nacional), segundo Wolf (1984, p.12), que 

os exemplifica como sendo: o proprietário de terras, o comerciante, o chefe político, o 

sacerdote. 

Cintra (1971, p.10) salienta que Silverman (1965) classifica que nem toda 

mediação constitui uma intermediação; precisa ser crítica e necessita ser desempenhada 

pelo intermediário com exclusividade.  

Paula Andrade (2009, p.5) aponta que Sydel Silverman (1977) ampliou a noção 

de mediador, a partir de dados empíricos de pesquisas realizadas na Itália central, 

                                                 
28

 Para uma história das lutas camponesas no Brasil ver ANDRADE, Manoel Correia. Lutas camponesas 

no Nordeste. São Paulo: Ática, 1986; MARTINS, José de Souza. Os camponeses e a política no Brasil. 

Petrópolis: Vozes, 1981; MEDEIROS, Leonilde Sérvolo de. História dos Movimentos Sociais no Campo. 

Rio de Janeiro: Fase, 1989. 
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utilizando-se do conceito de mediadores, tal qual formulado por Eric Wolf. Silverman 

(1977 apud Paula Andrade, 2009) argumenta que há uma distinção entre intermediários 

e mediadores. O mediador seria um tipo de intermediário que preencheria duas 

condições: a atuação em posições críticas para a estrutura tanto do sistema nacional 

quanto local e a exclusividade em sua posição. Sendo assim, o número de mediadores 

seria restrito (PAULA ANDRADE, 2009, p.5).  

Silva (1993) argumenta que a principal função do mediador na relação entre 

camponeses e Estado é preencher o fosso entre as instituições estatais e as coletividades 

locais. O autor aponta que a eficácia do papel dos mediadores depende não só da 

configuração socioeconômica dominante, como, sobretudo, da organização sociopolítica 

e do grau de resistência dos próprios atores-sujeitos (SILVA, 1993, p.513).  

Almeida (2008, p.32) destaca que, atualmente, algumas lutas dos camponeses 

vêm ganhando contornos cada vez mais complexos, amplos e refinados quanto às 

formas de mobilização. No contexto dos chamados grandes projetos, os diferentes 

grupos camponeses, segundo o autor, têm se aproximado e estabelecido alianças com 

outros grupos, para além dos mediadores tradicionais, a partir da constituição de 

unidades de mobilização, consolidando movimentos importantes de enfrentamento 

social contra novas arenas de disputa e reivindicações. O autor explica que: 

 

 

(...) unidades de mobilização refere-se à aglutinação de interesses específicos 

de grupos sociais não necessariamente homogêneos, que são aproximados 

circunstancialmente pelo poder nivelador da intervenção do Estado – através 

de políticas desenvolvimentistas, ambientais e agrárias – ou das ações por ele 

incentivadas ou empreendidas, tais como as chamadas obras de infraestrutura 

que requerem deslocamentos compulsórios. São estas referidas unidades que, 

nos desdobramentos de suas ações reivindicativas, possibilitaram a 

consolidação de movimentos sociais como o Movimento dos Atingidos por 

Barragens (MAB) e o Movimento dos Atingidos pela Base de Foguetes de 

Alcântara (MABE), dentre outros (ALMEIDA, 2008, p.32).  

 

 

Paula Andrade (2009) aponta outra situação. A autora argumenta que, em 

determinadas lutas enfrentadas por distintos segmentos camponeses, hoje, como é o 

caso dos quilombolas, que reivindicam o reconhecimento e a titulação de seus territórios 

tradicionalmente ocupados, há dependência de toda uma rede de mediadores que se 

especializaram e passaram a deter autoridade e o monopólio de representação legítima 

sobre quem luta, da indicação de como se deve lutar e de quais são as reivindicações da 

própria luta. Aponta que o antropólogo, nesse contexto, também é um agente de 
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mediação, pois sua atuação e os produtos do seu conhecimento especializado não são 

recursos neutros. A autora aponta que: 

 

 

(…) para existirem publicamente, para realizarem a interlocução política com 

instituições supra comunitárias, esses grupos passaram a depender de toda 

uma rede de mediadores, desde aqueles que foram erigidos como seus 

próprios representantes, aos antropólogos (que foram conclamados a dizer 

quem eram esses sujeitos de direitos), aos advogados (atuando em entidades 

não governamentais ou dentro do próprio Estado), aos funcionários de órgãos 

oficiais, aos gestores públicos e de empresas. Enfim, toda uma gama de 

agentes sociais especializados no que se poderia denominar de questão 

quilombola, passaram a deter a autoridade para dizer quem são, onde e como 

vivem e quais os direitos desses grupos. Ao passarem a existir como sujeitos 

políticos coletivos criaram-se movimentos, associações, entidades, em nível 

estadual, nacional ou local, no âmbito das quais mandatários passaram a 

assumir o papel de porta vozes, atuando em organizações específicas, que se 

fundam sobre recortes étnicos e raciais, para além dos sindicatos de 

trabalhadores (PAULA ANDRADE, 2009, p.3).  

 

 

O que a autora enfatiza é a constituição de uma rede de mediadores 

supranacionais não inaugura uma luta, pois esses grupos, no caso dos quilombolas, já 

lutavam pela permanência no território, só que a partir de outras instâncias, inclusive de 

mediação, conforme cada conjuntura. Esse processo não esgota as formas clássicas de 

representação e de mobilização política, como os sindicatos e os partidos políticos.  

Outro exemplo seria o das quebradeiras de coco da região do Médio Mearim, 

que, antes de atuarem por meio de movimentos organizados (BARBOSA, 2007; 

FIGUEIREDO, 2005), lutaram através dos chamados mutirões, empates e greves, 

(ANDRADE, 2005; FIGUEIREDO, 2005; PAULA ANDRADE e FIGUEIREDO, 

2007), pela garantia ao acesso livre às áreas de babaçuais que ficavam, em sua maioria, 

nas propriedades dos grandes fazendeiros, em momento agudo dos conflitos no campo. 

durante o regime militar. Como bem apontaram Paula Andrade e Figueiredo (2007), 

embora, não formalizassem um movimento social, as quebradeiras de coco contavam 

com a mediação da Igreja Católica e com partidos que estavam na clandestinidade. Ou 

seja, por mais que as trabalhadoras estivessem na “linha de frente” daquelas 

modalidades de luta – mutirões, empates e greves – não agiam sob a égide da 

autonomia, pois a presença e a força dos medidores estavam pulverizadas nas ações.  

Essas indicações muito pontuais sobre os complexos processos de luta dos 

quilombolas ou das quebradeiras de coco visam apenas indicar e exemplificar a 

coexistência das formas de luta.  
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Embora as lutas atuais enfrentadas pelos diversos segmentos camponeses que 

adotam inúmeras identidades políticas, sejam cada vez mais conformadas em 

movimentos organizados, com o estabelecimento de uma rede com múltiplos 

mediadores, existem outras formas que não correspondem a tais características acima 

descritas. São forjadas no enfrentamento direto com seus antagonistas, que não 

obedecem a uma organização formal, sendo realizadas como as únicas possíveis em 

determinados contextos. Ou seja, mesmo existindo modalidades consagradas de 

mobilização e resistência camponesa, outras formas de luta se mostram importantes no 

processo de enfrentamento contra os conflitos que o campesinato enfrenta. O problema 

em analisar tipos de mobilização e enfrentamento dos camponeses é não creditar 

autonomia a tais processos, nem lançar previsões de possíveis resultados e nem 

hierarquizar as formas de luta. É justamente o oposto, é perceber seus limites no 

processo em que lutas individuais, localizadas, buscam e encontram mecanismos de 

reverberação da luta para o espaço público da sociedade mais ampla. Os mediadores são 

fundamentais nesse processo, pois realizam um trabalho social de transformação das 

lutas localizadas, individuais, constituindo a extensão das lutas do âmbito local para a 

arena pública.  

No caso deste trabalho em específico, o material empírico aponta para outra 

configuração de luta, que se fundamenta a partir de um repertório de resistência forjado 

pelas próprias famílias de Demanda, a partir de formas cotidianas de enfrentamento. É 

imprescindível apontar que, embora, os moradores da localidade sejam os protagonistas 

em realizar as ações, esses atores são abastecidos/direcionados ideológica e 

politicamente muito fortemente pelo mediador religioso, o pastor O.R., durante os 

sermões e comentários nos cultos realizados aos domingos, bem como em reuniões e 

encontros ao longo da semana. 

O problema desta pesquisa é compreender porque se deu esta conformação de 

enfrentamento e não outra. Quais as condições que fundamentaram tal configuração de 

luta? E por que determinadas ações de enfrentamento é que foram realizadas? 

O pensamento de James C. Scott (1985, 2002, 2011, 2013) será importante não 

para legitimar a importância dos enfrentamentos cotidianos realizados pelas famílias de 

Demanda face à atuação da empresa MPX/ENEVA, nem para compará-la, muito menos 
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qualificá-la em relação às resistências de maior amplitude, como por exemplo, aquelas 

descritas por Wolf (1974)
29

.  

A perspectiva do autor será fundamental para lançar luzes na compreensão das 

ações de enfrentamento forjada pelas famílias de Demanda, em suas possibilidade e 

capacidade de avaliar e modificar a correlação de forças, emergidas no contexto de 

atuação da empresa e sua relação com a comunidade. As ações de enfrentamento 

realizadas pela comunidade, individual ou coletivamente, em que medida possibilitaram 

pressionar e negociar com a empresa? Possibilitou ganhos para as famílias? Que tipos 

de ganhos?  

Interessa-me compreender o que fazia com que as mulheres do povoado, por 

exemplo, realizassem um sequestro de funcionários de uma empresa tão poderosa? O 

que seria sequestro, do ponto de vista das mulheres? Que fatores contribuíram para 

culminar nessa situação? Por que as trabalhadoras contavam esse episódio de maneira 

jocosa e cômica? Ocupações e bloqueios de estrada por moradores para protestar contra 

ações da empresa eram realizadas em que momento? Por que determinadas ações, como 

quebrar, atirar e atear fogo contra o container onde funcionava o ponto de atendimento 

foram realizadas anonimamente? Por que, ainda assim, a empresa responsabilizou o 

conjunto das famílias de Demanda como única e exclusiva culpada desses atos? Por que 

a empresa os incriminou? Por que algumas ações de protesto foram realizadas 

individualmente? Aconteceram em que momento da relação entre o conjunto das 

famílias e a empresa? Que fatores contribuíram para a revolta e o enfrentamento do 

grupo face à atuação da empresa? Quais os discursos de enfrentamento? Quais os locais 

e espaços escolhidos para realizar as ações de enfrentamento? 

Estas situações emblemáticas, consideradas como de confronto entre 

trabalhadores e empresa, são o material empírico na construção do objeto de pesquisa, 

que visa compreender as ações de enfrentamento e as formas de ação coletiva 

construídas pelo grupo diante de uma conjuntura social desfavorável provocada pela 

MPX e empresas vinculadas.  

O objeto de pesquisa pode ser traduzido nas seguintes questões de interesse: qual 

o contexto de referência para que ações de enfrentamento sejam realizadas pelo grupo? 

Que ações são escolhidas pelo grupo como forma de enfrentamento político na relação 

                                                 
29

 Wolf está tratando de amplos processos históricos, em países distintos, e propondo uma síntese da 

resistência camponesa em importantes revoluções sociais do século XX. Seu objetivo era identificar qual 

camada do campesinato é mais afeita à rebelião, o que não é o caso deste trabalho.  
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com a empresa? Por que elas são escolhidas? Quais os espaços para a realização das 

ações de enfrentamento? Em que medida essas ações de enfrentamento configuram uma 

experiência política de resistência?  

Dessa forma, o trabalho busca refletir sobre formas de enfrentamento e 

resistência, construídas pelas famílias de Demanda e realizadas em determinado 

momento da história do grupo contra as ações do grande empreendimento em questão. 

Para esse fim, foram apropriadas algumas narrativas dos moradores, produzidas no 

contexto da perícia antropológica, baseadas em entrevistas, anotações de caderno e 

conversas informais durante a perícia e depois dela. 
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CAPÍTULO III 

CONSTITUIÇÃO SOCIAL, TERRITORIAL E ECONÔMICA DE DEMANDA 

 

1. Formação histórica de Demanda 

 

Demanda está localizada entre Santo Antonio dos Lopes e Capinzal do Norte, 

municípios classificados pelo IBGE como pertencentes à microrregião do Médio 

Mearim. Nessa região, concentra-se uma das maiores ocorrências de palmeiras de 

babaçu (Orbignya phalerata) do estado do Maranhão, formação florestal secundária 

existente em vários estados brasileiros, como Mato Grosso, Rondônia, Minas Gerais, 

Goiás, Maranhão, Piauí, Tocantins e sudeste do Pará. Até os anos 50 do século XX, 

onde hoje o babaçu é predominante, registrava-se cobertura florestal primária e as 

palmeiras apresentavam-se dispersas entre as demais árvores, como vegetação 

dominada (ANDRADE, 1970). 

Segundo Manuel Correa de Andrade (1986), esta região central do Maranhão 

tem sua formação socioeconômica vinculada ao contexto de criação da Companhia 

Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que impulsionava a economia 

maranhense para outras regiões do nordeste brasileiro. Com a desestruturação da 

monocultura de exportação do algodão e do arroz, em fins do século XIX e meados do 

século XX, configura-se a formação de um campesinato maranhense gerado pela 

libertação dos escravos e pelos camponeses que vinham do Nordeste (Pernambuco, 

Piauí e Ceará), expulsos pela crise da plantation açucareira de 1929 e pelas sucessivas 

secas. A partir dos anos 1930, essa região desponta com um dos principais focos de 

migração de nordestinos para o Maranhão, que chegavam com algum capital e 

adquiriam pequenas extensões de terra ou orientavam-se para atividades ligadas à 

produção de arroz, mandioca, milho e feijão. 

O município de Santo Antonio dos Lopes, segundo o IBGE
30

, foi constituído por 

lavradores piauienses que ali se estabeleceram por volta de 1920, em busca de terras 

férteis diante das seguidas secas no Piauí. A área integrante do atual município foi 

desmembrada de Pedreiras, pela Lei Estadual n.º 2.178, de 30/12/1961, que elevou o 

povoado a categoria de município. 

                                                 
30

Disponível em 

<http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=211030&search=%7Csantoantoni

o-dos-lopes>. (Acesso em 20.Out.2014) 
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Na localidade Demanda é possível perceber nitidamente a forte presença de 

piauienses e cearenses na composição social do grupo, conforme apontam os próprios 

entrevistados: 

 

 

Quando eles chegaram, em outubro de 1958... que eles [família de sua 

esposa] são do Piauí... [sua esposa] chegou com o pai dela, com a família 

toda, pai, mãe, os irmãos...veio a família dela, tinha uma família dela, uma 

que morava bem aqui, o Antônio Mota, casado com a prima dela. Aí fizeram 

umas casas aí junto ao Antônio Mota... (I. C., Demanda, 07 de abril de 2014). 

 

 

O depoimento do senhor I. C., 77 anos, posseiro, nascido em Demanda, filho de 

um dos fundadores do lugar, chama atenção para as estratégias de estabelecimento na 

localidade por meio do casamento e das regras locais de residência para os de fora do 

grupo. Nota-se, neste caso, que parte da família da esposa já era estabelecida em 

Demanda antes dos anos 50 do século passado, o que possivelmente facilitou a vinda de 

outros parentes, que fixaram suas residências próximas aos piauienses já estabelecidos.   

O relato de outro entrevistado, o senhor J. F., 70 anos, arrendatário, destaca outra 

estratégia de estabelecimento no lugar, desta vez, via trabalho, viabilizado pelo 

acionamento das redes de parentesco. 

 

 

Eu sou piauiense… vim pra Demanda por intermédio de um cunhado, em 

junho de 1970, por causa de trabalho [cultivo de alimentos]… (J. F., 

Demanda, 07/04/2014). 

 

 

Outros elementos se destacam na constituição social de Demanda, a partir da 

chegada das levas de migrantes piauienses e cearenses, segundo aponta o excerto de 

depoimento abaixo: 

 

 

(…) vocês [equipe de perícia] acreditam que eu já fui me embora daqui três 

vezes pro Ceará? Com família e com as coisas de casa? Vendia aqui e ia me 

embora! Que eu sou do Ceará… Aí quando chegava lá, chegava uma seca, 

meu marido dizia “quem espera por tempo ruim é jumento, vamos voltar! No 

Maranhão tá bom, vamos pra lá!”. E a gente sempre vinha pra esse mesmo 

lugar [Demanda]… (M. A. de S., Demanda, 31/03/2014).  

 

 

O relato da senhora M. A. de S., cearense de origem, 74 anos, pequena 

proprietária, aponta que não foi apenas o fator das sucessivas secas vividas no Ceará o 
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fator determinante para que a sua família se estabelecesse em Demanda. Seu relato 

aponta para um processo de escolha e decisão familiar, a partir de critérios que levam 

em conta não somente a existência de áreas férteis para o cultivo, mas também pelo 

sentimento em relação ao lugar, vinculação afetiva que foi sendo construída nas idas e 

vindas entre o Ceará e o Maranhão. 

Segundo o senhor I.C. era grande o número de cearenses entre as famílias de 

Demanda, de modo que, ao longo do tempo, foram sendo constituídas novas famílias 

por meio de casamentos entre eles e os nascidos no Maranhão: 

 

 

Aqui tinha cearense como quê... Tinha um bocado de cearense, mas foram 

embora... Vem, chega, passa às vezes um ano, dois, vai embora, pro Ceará, 

né... A gente não tinha [naquele período] nem misturado com eles, não... 

[hoje] tem mistura... família do Ceará ficou uma família grande aqui, outros 

foram embora pra Xinguara [Pará], já morreram quase tudo pra lá (I.C., 

Demanda, 07/04/2014). 

 

 

O relato do senhor I. C. chama atenção para a característica da composição do 

grupo, que se deu a partir dos casamentos estabelecidos entre maranhenses, cearenses e 

piauienses, cada vez mais comuns ao grupo, ao longo do tempo. Outra questão 

interessante presente no depoimento desse entrevistado é quanto às estratégias de 

reprodução social, de maneira que as famílias camponesas, contrariamente à fixidez da 

residência, vivem em constante fluxo organizado (VINCENT, 2010), em busca de 

novas áreas de cultivo, novos postos de trabalho, etc. 

Os depoimentos, de uma maneira geral, demonstram que a presença de 

piauienses e cearenses indica o processo de constituição não somente do povoado de 

Demanda, mas de parte do próprio espaço agrário maranhense, que foi se configurando 

pelo desenvolvimento de levas migratórias oriundas de estados do nordeste e internas ao 

próprio Maranhão, aliadamente a distintos processos econômicos
31

. Este campesinato é 

diferente daquele presente em Alcântara, por exemplo, oriundo dos povos indígenas 

destribalizadas e dos escravos africanos e seus descendentes. 

                                                 
31

 Discussão acerca da temática de conformação do espaço agrário maranhense, através do que geógrafos 

e sociólogos chamam de “frentes” (de expansão) para caracterizar os diversos deslocamentos humanos e 

econômicos e suas repercussões na construção do espaço. A este respeito ver Otávio Velho (1972); 

Manoel Correia de Andrade (1973). Para a corrente migratória maranhense, que se junta à frente 

nordestina, tal como caracterizada por Manoel Correia de Andrade, ver Murilo Santos (2009). 
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Segundo A. C., 74 anos, pequeno proprietário, filhos de um dos fundadores da 

localidade, irmão de seu I. C., já citado, indica que Demanda foi se formando a partir de 

um pequeno conjunto de casas. 

 

Seu A.C. – Aqui tinha um arruadinho chamado Rua dos Crentes, que era as 

casas tudo pertinho uma das outras. Aí foi o tempo que apareceu a venda de 

terras… Aqueles que compraram ficaram, aqueles que não comprou desceu 

aqui pro Pindaré… [município pertencente à mesorregião Oeste 

Maranhense]. As primeiras pessoas que chegou aqui foi o Antônio Bezerra, 

Dona Roxa, papai, o velho Amorim… 

 

 

Conforme o relato do senhor A.C., ressalta-se outra característica da constituição 

de Demanda: a referência religiosa evangélica de seus primeiros moradores. No 

depoimento, constata-se outra questão crucial. O chamado período de “venda de terras” 

pode ser apontado como um momento de inflexão em termos da história da ocupação da 

área hoje identificada como Demanda, já que alguns que ali residiam permaneceram e 

outros foram obrigados a deixar o lugar porque foram expropriados. Pelos relatos, 

dirigiram-se às terras livres do Oeste do Maranhão, rumo ao Pindaré (PAULA 

ANDRADE et al, 2014, p. 31). 

Sobre essa questão, outro morador relata que: 

 

 

Pesquisadora: Seu N., ainda com relação às terras de Demanda… quando o 

senhor se entendeu, essas terras aqui já tinham dono? 

Seu N. - Não! Era nacional! Quem andou vendendo essas terras aqui foi um 

tal de Chico Sá. Aqui todo mundo brocava roça onde queria, só não brocava 

no fundo da minha casa aqui que tinha um mato e aí eu dizia “não, aqui no 

fundo da minha casa ninguém vai brocar não!”. A gente dizia “não rapaz, não 

broca aí não, eu tenho meus porcos…” A gente criava tudo era solto aí dentro 

dos mato... 

Pesquisadora: Quer dizer que nessa época não tinha assim, dono? 

Seu N. - Não! Não tinha dono, era só os direito que se respeitava, aqui o 

fundo da minha casa até umas cem braças você não bulia… „não, ali é dele. 

Aí pra ali já é outro, pra acolá é o outro‟, era assim... (N. P. de S., Demanda, 

07/04/2014). 

 

 

Conforme o senhor N. P.de S., 65 anos, pequeno proprietário, pai de dona 

Augusta, antes do chamado período de venda de terras, os primeiros moradores de 

Demanda se instalaram em porções de terra que eram por eles designadas de terra sem 

dono ou terra nacional. Isto é, terras públicas ocupadas por camponeses e que foram 

sendo apropriadas por particulares mediante compra e processos de transações 

fraudulentas (LUNA, 1984). Este processo modificou a lógica de apropriação do espaço 
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do grupo, que mesmo se dando em bases “livres”, em terras apontadas como não tendo 

“dono”, obedecia a regras acordadas pelo grupo. É importante apontar que não se 

tratava de terras transacionadas no mercado conforme regras estabelecidas por códigos 

nacionais (MOURA, 1986, p.33) e, sim, terras que passavam pelo processo de grilagem. 

Por outro lado, conforme ainda o relato do senhor N., constata-se que à época do 

que é descrito como o período de terra nacional, havia um acordo tácito entre as 

famílias de respeito aos limites escolhidos de cada apossamento familiar, baseado “em 

códigos costumeiros que regulam a existência da família camponesa, no trabalho e na 

terra e que ficam em aberta contradição com os códigos nacionais” (MOURA, 1986, 

p.33). O acesso à terra era livre, sem que houvesse a necessidade de pagamento de renda 

para cultivar.  

Como consequência desse processo, além da modificação na classificação, 

delimitação e apropriação do espaço produzido pelo grupo, observou-se também a 

modificação da condição social de algumas famílias, haja vista que antigos posseiros se 

transformaram, a partir daí, em agregados em terras de terceiros. É possível acessar essa 

informação quando Seu I. C., um dos moradores mais antigos, diz que “papai vendeu o 

nosso direito, e nós ficamos morando nos terrenos, aí depois chegou o dono, e nós 

ficamos de agregado” (I. C., Demanda,07/04/2014).  

Seu I. C. ainda nos revela sobre um dos momentos de expansão da grande 

propriedade Maranhão (PAULA ANDRADE, 2007; CARNEIRO, 2013): a chamada 

terra nacional foi progressivamente transformada em fazendas de gado. 

 

 

(…) Depois foi criando essa criação de gado, hoje tem muita, chegou muita 

gente, hoje é quase tudo de fazenda. Mas eu alcancei quando tudo era quase 

de mato. Eu alcancei aqui, eu trabalhando na roça, nunca pedia mato a 

ninguém, de primeiro. Aí depois chegou a venda de terra, aí compraram a 

terra... [antes] era liberada, como que fosse uma prefeitura, era por conta, aí 

depois venderam (I. C., Demanda 07/04/2014).  

 

 

O relato de Seu I. C. sintetiza o processo de expropriação camponesa na região. 

O período quando a terra era a todos acessível
32

, denominada pelas famílias de 

Demanda como sendo liberada, por conta, não se referia a uma apropriação estática e 

acabada do meio de produção fundamental à economia camponesa, mas se tratava de 

                                                 
32

 Ver Manoel Correia de Andrade (1973) e Murilo Santos (2009). 

 



67 

 

 

 

um campesinato cuja condição independente podia atravessar incólume longos períodos. 

Tal situação ficou ameaçada quando os fazendeiros avançaram com suas criações de 

gado sobre as chamadas terras liberada, por conta, estas regidas por códigos 

costumeiros de ocupação pelas famílias de Demanda
33

.  

I. A. de S., 47 anos, filha de seu I. C., uma das quebradeiras de coco 

reconhecidas pelo grupo como quebradeira profissional possibilita, com seu relato, um 

pouco mais de compreensão desse processo. Em Demanda, a quebradeira profissional é 

também chamada profissional do coco, reconhecida e prestigiada pelo grupo como 

aquela que quebra sozinha sem auxílio de terceiros, todos os dias, uma grande 

quantidade de cocos para vender ou fazer produtos – carvão e azeite – para uso 

doméstico. 

 

 

I. A.: Que era assim... Quando o Moisinho [último proprietário da Fazenda 

Maravilha, local adquirido pela MPX/ENEVA para construção do Complexo 

Parnaíba] comprou... [Fazenda Maravilha]… O Quinquerone [irmão do 

“Moisinho”] comprou, foi o primeiro dono que assim... Já tinha tido outros 

donos pra trás, só que o pessoal botava só roça [sob pagamento de renda]. Aí 

quando o Quinquerone comprou, ele desmatou todinha... É novecentos e 

trinta hectares de terra... Desmatou todinha... 

Perita: Com máquinas?  

I. A.: Não, os homens brocando.  

Perita: Só o pessoal daqui da comunidade? 

I. A.: Não, só não, eles empreitava. Os homens empreitavam a quinta [área de 

pasto] e colocava os outros pra roçar. Aí eles roçaram, aí queimaram e 

semearam capim pra criar gado [áreas transformadas em pasto] (I. A., 

Demanda, 30/03/2014).  

 

 

O relato de I. A. de S. enfatiza o processo de transformação das áreas 

agricultáveis em pastagens, mediante o pagamento de renda ao fazendeiro através do 

sistema da renda do capim (PAULA ANDRADE e FIGUEIREDO, 2005; PAULA 

ANDRADE, 2009)
34

. Este sistema, explica Paula Andrade (2009, p.229), refere-se à 

modalidade de cobrança do aluguel da terra segundo a qual os camponeses são 

obrigados a semear o capim logo após a colheita das culturas plantadas nas áreas de 

roça. Assim, essas áreas tornam-se propícias à criação do gado por parte do fazendeiro, 

e impróprias a novos cultivos pelas famílias camponesas.  

                                                 
33

 Sobre as transformações na estrutura agrária maranhense, provocadas por tensões geradas a partir da 

ocupação de terras livres, ver Almeida & Mourão (1976).  
34

 Maristela de Paula Andrade e Luciene Figueiredo, em trabalho de campo na região do Médio Mearim, 

no ano de 2003, no âmbito do projeto Olhar crítico – casos bons para pensar, coordenado pela Action 

Aid Brasil, levantaram informações junto às quebradeiras de coco sobre esse sistema.  
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Os relatos acima apresentados são importantes para a compreensão do processo 

de “conformação do espaço econômico” não apenas da pequena localidade de 

Demanda, mas do Maranhão (CARNEIRO, 2013, p.20) como um todo. Este processo 

deu-se no momento histórico, por volta da década de 1940 (SÁ, 2007, p.186), e 

reforçado com a chamada Lei Sarney de Terras (Lei 2979, de julho de 1969), pela 

consolidação da grande propriedade e subordinação e expropriação do campesinato.  

Estamos, pois, diante de fragmentos da constituição do espaço agrário 

maranhense, já que todo o estoque de terras públicas passou gradativamente a constituir 

patrimônios particulares dos grandes proprietários, neste caso para criação de gado em 

regime de pecuária extensiva. Nesse sentido, esse momento caracteriza o início da 

relação das famílias de Demanda com o grande proprietário da “Fazenda Maravilha”, 

agora “dono” da área que abrigava o grande babaçual e outros recursos importantes para 

o grupo, depois suprimidos e destruídos pelo empreendimento da MPX e atual ENEVA, 

o Complexo Parnaíba. 

 

2. Demanda e seu território 

 

Sobre o topônimo “Demanda”, o senhor N. P. de S. disse em entrevista que 

“toda a vida o povo diz que não é Demanda, é Deus manda... que Demanda é nome de 

greve [briga, confusão], né? Então é Deus manda”. Esta explicação pode indicar que tal 

designação foi sofrendo alteração até chegar à corruptela Demanda. 

O mapa a seguir mostra a configuração espacial de Demanda antes da instalação 

do Complexo Paranaíba, baseado em informações obtidas pelo Exército Brasileiro, no 

final da década de 1970.  

A disposição das residências das famílias de Demanda (em verde) segue um 

traçado contínuo em relação à BR-135, apesar de haver dois núcleos residenciais 

separados visualmente por um pequeno distanciamento físico. Esta disposição mantém 

uma proximidade em relação aos cursos dos igarapés.  

O mapa possibilita visualizar a disposição das unidades residenciais de povoados 

vizinhos, como Jurema, Bom Fim, Morada Nova e Liberdade, com os quais Demanda 

estabeleceu relações importantes, por meio do compartilhamento de recursos como 

babaçuais, caminhos e corpos d‟água. Segundo os entrevistados, era comum a 

realização dos chamados adjuntos, realizados pelas quebradeiras de coco, prática de 

quebrar coco em grupo, de modo a aumentar a renda de cada uma. Tais adjuntos 
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costumavam acontecer em Demanda, reunindo mulheres de Morada Nova e de outros 

povoados
35

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para se deslocar até a sede do município de Santo Antonio dos Lopes os 

moradores de Demanda utilizavam diversos caminhos localizados em outros povoados, 

como Jurema e Bom Fim
36

, práticas estas que foram interrompidas com a instalação do 

Complexo Parnaíba, haja vista a destruição da principal reserva de babaçu e a 

interdição dos caminhos tradicionais.  

A indicação no mapa das distintas disposições residenciais dos povoados 

possibilita visualizar os arranjos espaciais dos grupos e as narrativas dos moradores, por 

                                                 
35

 Sobre os adjuntos e a desestruturação na economia do babaçu provocado pela instalação do Complexo 

Parnaíba nestas localidades ver Laudo Antropológico (2014, p.56-86). 
36

 O Laudo Antropológico dedica um tópico inteiro (pp.70-72) aos caminhos tradicionais, interrompidos 

e destruídos, segundo o grupo, com a chegada da empresa.  

 

Fonte: Elaborado por Juscinaldo Almeida a partir da plotagem de pontos GPS em carta 

DSG. 

Figura 1: Mapa de Demanda - configuração década de 1970. 
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sua vez, fundamentam a compreensão da organização social das famílias no espaço 

compreendido como Demanda. Um dos entrevistados diz que: 

 

 

(....) na Demanda tinha mais gente do que na Baixa, tinha um arruado dos 

crentes... mas hoje tudo é Demanda, de lá pra cá... Só não é lá na entrada, lá 

pra acolá é outro setor... é a Baixa do velho Jaime, o velho que antigamente 

morava lá, o dono lá da Baixa era o Jaime. Aí dizia: „ vamos lá pra Baixa do 

Jaime‟... (A. C., Demanda, 07/04/2014). 

 

 

Demanda e Baixa são designações nativas para indicar a divisão do povoado em 

termos geográficos e estabelecer suas fronteiras internas. No mapa, podemos visualizar 

esta divisão, conforme foi mencionado anteriormente, de modo que Baixa refere-se à 

primeira porção do povoado, em relação à BR-135 e Demanda, à porção seguinte. 

O que o entrevistado classifica como outro setor refere-se à chamada Liberdade, 

designada pelos moradores mais velhos como Baixa do Jaime. São terras de herança 

pertencente aos irmãos Nazaré, Dorinha e José, cujos pais estiveram entre os primeiros 

moradores. Essa terra de herança, de mais ou menos 100 hectares, segundo os irmãos, 

contém ainda uma reserva de coco babaçu que supre apenas as necessidades das duas 

irmãs quebradeiras de coco. O senhor A. C. diz que: 

 

 

(…) agora na Liberdade não é Demanda... lá nunca foi Demanda, lá é 

Liberdade, aquela entrada… agora na Liberdade não é Demanda... (A. C., 

Demanda, 07/04/2014). 

 

 

Embora Liberdade seja apontada como uma porção distinta de Demanda há uma 

forte ligação entre as localidades, expressas na forma de vínculos de compadrio, 

parentesco e amizade. 

O mesmo entrevistado ainda explica juntamente com seu irmão I. C., que: 

 

 

(…) agora nós coligava a Baixa com a Demanda, quase tudo num nome só. 

Coligada é assim, porque tem uma família quase só, uma família misturada 

uma com a outra, casa uma família com a outra, fica aquela família só, aí vai 

produzindo, uma mistura com a outra sempre, é assim... Baixa é o mesmo 

que ser a Demanda, chamava Demanda também, mas mesmo o nome dela é 

Baixa Fria... (A. C. e I. C., Demanda, 07/04/2014). 
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Os relatos dos irmãos A. C. e I. C. indicam que, apesar de haver a divisão 

geográfica entre Demanda ou Demanda de Baixo e Baixa ou Baixa Fria, localidades 

reconhecidas como porções distintas do povoado, compreende-se que as famílias foram 

territorializando esse espaço físico, com base na construção de uma rede de parentesco 

forjada historicamente. Falam de pontos de vista distintos – ora privilegiam o lugar 

geográfico, ora privilegiam os laços sociais. Estão falando em termos de comunidade, 

isto é, dos elos sociais que ligam os distintos grupos que ocupam lugares geográficos 

diferentes. Por isso, às vezes “tudo é Demanda” e às vezes “Liberdade nunca foi 

Demanda”.  

Além destas denominações, apareceram em entrevistas e nas conversas 

informais as designações Alto ou Alto Alegre e Campo. O local denominado pelo grupo 

como Alto Alegre ou simplesmente Alto, é o local onde se estabeleceram, na sua 

maioria, os cearenses que chegaram há mais de quarenta anos. É chamado de Alto 

Alegre porque, segundo eles, é uma parte mais elevada e pelo fato de os cearenses que 

ali se estabeleceram serem tidos como pessoas bastante alegres e organizadoras das 

serestas e festas que ali aconteciam, ocasiões que reuniam as pessoas de Demanda e de 

povoados vizinhos. O chamado Campo é outra designação à porção denominada 

Demanda, devido à referência do campo de futebol que ocupa posição central naquele 

espaço. 

A área que os moradores denominam Campo é dividido por chamadas rodas e 

becos. Becos são designativos espaciais, dizem respeito ao local onde estão situadas as 

casas, dispostas em ruas. Rodas, por sua vez, guardam relação com o círculo de parentes 

de algum membro do povoado, de modo que a disposição espacial das casas representa 

uma ligação de parentesco com o vizinho ao lado.  

Essas informações revelam a dinâmica espacial do grupo, pois diante das formas 

de classificação
37

 adotadas pelos entrevistados percebemos a indicação das condutas 

territoriais (LITTLE, 2002) e uma territorialidade em jogo.  

Nesse sentido, Demanda ou Demanda de Baixo ou Campo, Alto ou Alto Alegre e 

Baixa ou Baixa Fria são designações nativas para indicar as partes em que se divide a 

área total do povoado. Podem ser entendidos como espaços que compõem uma única 

                                                 
37

 É farta a literatura sobre os sistemas classificatórios próprios de um “pensamento selvagem” (LEVI-

STRAUSS, 1989), desde Mauss e Durkheim (1981), com “Algumas Formas Primitivas de Classificação” 

até os autores contemporâneos, como Escobar (2000), Viola (2000) e Van der Ploeg (2000) que chamam 

a atenção para o “saber local” sobre o espaço e os recursos.  
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unidade territorial ou um único território (RAFFESTIN, 1993). Dessa forma, quando 

nossos informantes falam que “tudo é Demanda” estão se referindo a um processo de 

organização socioespacial do grupo, que produziu um território específico ao longo de 

mais de cem anos. Um território que deve ser visto como resultado das ações de relação 

com vários espaços geográficos que foram ganhando significado a partir da vivência 

histórica e produto de intervenção e de trabalho de homens e mulheres.  

Segundo Raffestin (1993, p.143), a territorialidade reflete a 

multidimensionalidade do “vivido” territorial pelos membros de uma coletividade. Cada 

territorialidade se torna específica e única por conta da combinação entre um dado 

grupo social, com uma história própria e sua relação temporal específica, com o espaço 

geográfico.  

A territorialidade, conforme Little (2002, p.3), é o esforço coletivo de um grupo 

social para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela específica de seu 

ambiente biofísico, convertendo-a assim em seu território. Nesse sentido, pode-se dizer 

que o empreendimento Complexo Parnaíba atinge não somente os recursos presentes na 

extensão de terras adquiridas, mas o território, atingindo uma territorialidade 

construída há mais de cem anos.  

 

3. Organização econômica do lugar  

 

A organização econômica do grupo baseava-se, principalmente, na extração do 

coco babaçu. Havia extensa área com palmeiras, localizada no terreno do antigo 

fazendeiro, proprietário da extensão de terras adquiridas pela empresa MPX/ENEVA 

que a suprimiu para instalação das usinas termelétricas. Uma quebradeira de coco 

explica que:  

 

(…) antigamente, quando as mulher quebrava coco vinha o carro buscar todo 

o sábado. De primeiro essas mulher tudo quebrava coco, começava daqui de 

casa [Baixa] até lá em cima [Alto Alegre] e lá na Demanda [Campo]… (M. 

das D. A. N., Demanda, 08/04/2014). 

 

 

O relato da senhora M. das D. A. N., conhecida em Demanda como Dorinha, 

uma das quebradeiras de coco reconhecida pelo grupo como profissional, é importante 

para indicar que havia uma forte produção econômica que girava em torno coleta e 

quebra do coco babaçu, realizada pela maioria das mulheres de Demanda. Ao final de 
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cada semana a produção era recolhida diretamente no povoado por compradores que, na 

verdade, figuram como atravessadores da comercialização, para atender demandas de 

municípios, como Pedreiras e Santo Antonio dos Lopes.  

Mesmo em propriedade de terceiros, a área do extenso babaçual era acessada, 

sem restrições pelo fazendeiro, pelas quebradeiras de coco e representava uma 

importante fonte abastecimento e de reserva. Sobre isso, uma entrevistada diz: 

 

 

O vividor era esse [a reserva de coco babaçu]! Sustentava no seco e no verde 

[verão e inverno], dava duas safras por ano (N. V. de M., Demanda, 

08/04/2014). 

 

 

Nesse sentido, esta área é representada como um local de vitalidade e de 

abundância, espaço classificado pelo grupo como baixa, isto é, áreas úmidas que 

propiciam melhores condições para o desenvolvimento de determinadas espécies 

vegetais, e neste caso, onde o babaçu era mais abundante.  

Com relação a esse aspecto, as quebradeiras de coco de Demanda explicam que 

as palmeiras localizadas nesta área, além de serem mais baixas, o que facilitava a coleta, 

apresentavam muitos cachos de coco, características identificadas como sinônimo de 

fartura e qualidade. Diferencia-se, assim, das áreas de beirada de serra ou ponta de 

serra, locais apontados como apresentando elevações e de difícil acesso, que não 

produzem palmeiras de coco babaçu com qualidade quando comparadas às da baixa. 

É importante destacar que a perícia antropológica constatou que esse palmeiral 

supria não somente as famílias de Demanda, mas toda uma rede de quebradeiras de 

distintas localidades que mantinham vínculos entre si, manifestados nos chamados 

adjuntos. O laudo antropológico enfatiza, com isso, que tais áreas, embora privadas, 

constituíam extensos territórios de extrativismo, de importância vital para a economia 

dessas famílias (PAULA ANDRADE et al, 2014). 

Havia outras atividades econômicas importantes realizadas pelas famílias de 

Demanda, além da extração do coco babaçu. No terreno onde se encontrava o babaçual, 

existiam também áreas arrendadas para o cultivo de alimentos e as chamadas quintas, 

denominação para áreas de pastagens preparadas e reservadas da fazenda ao gado do 

proprietário.  

Nesses locais era realizada a atividade de roçar juquira, nas chamadas quintas, o 

que “significa extirpar as plantas invasoras que nascem nessas áreas de pastagem, 
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limpando-as, para que o capim possa crescer e oferecer alimento ao gado dos 

proprietários das terras” (PAULA ANDRADE et al, 2014, p.19).  

A senhora Maria das Dores explica sobre este trabalho nas chamadas quintas.  

 

 

Aí [atual propriedade da MPX/ENEVA] quando era de dono, do Moizinho, 

do seu Quinquerone primeiro, aí depois foi que Moizinho comprou e vendeu 

pra empresa [MPX para a construção do Complexo Parnaíba], todo ano era 

roçada... Todo o ano era roçada (M. das D. A. N., Demanda, 08/04/2014). 

 

 

Ainda com relação a esta atividade, outra entrevistada relata que: 

 

 

Todos os anos o pessoal daqui [Demanda] eram quem roçava as quintas, 

roçava... Que roça de ano em ano era quinta. Roçava as quintas, roçava os 

pés dos arames e aí os homens tinham aquele ganho fixo (I. A, de S., 

Demanda, 30/03/2014). 

 

 

Dessa forma, a limpeza das áreas de pastagem para o gado era uma atividade que 

se realizava, geralmente, uma vez ao ano, especificamente pelos homens, remunerada 

através de diária, valor estipulado pelo proprietário das quintas por determinadas horas 

a serem cumpridas em um dia de trabalho. Representava um ganho fixo na economia 

das famílias de Demanda.  

O cultivo agrícola era outra atividade importante para a economia do grupo, 

conforme nos relata o senhor F. de S.:  

 

 

O que plantava [arroz, feijão, milho] mais pouco era cinco linhas [medida de 

área]. Os outros plantava 10, 14, de 20 linhas. Plantava o arroz e milho e 

depois o feijão. O seu Adonias tinha ano que ele apanhava 200, 300 alqueires 

de arroz. 200 quilos de arroz é uma carrada e 300 quilos é carrada e meia. O 

alqueire é 30 quilos… (F. de S., Demanda, 30/03/2014). 

 

 

O relato do senhor F. de S. alude à grande produção de grãos que havia em 

Demanda. Apresenta a sequência estratégica dos plantios das culturas: primeiro o arroz 

e o milho, depois o feijão, de ciclo mais curto, apontando um cálculo da produção 

desses alimentos. É importante destacar que o exemplo utilizado pelo senhor F. de S. 

aponta para as diferenciações internas quanto à produção agrícola, que variava 

conforme a condição de posseiro ou proprietário. 
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Os relatos a seguir demonstram a prática dessas diferentes atividades: 

 

 

A gente [refere-se às mulheres] vivia do coco, os homens viviam da juquira, 

e botava [os homens] um pedaço de roça... (M. C. A. R., Demanda, 

05/04/2014). 

 

(…) todo mundo que nasceu e se criou aqui dentro da Demanda sabe quebrar 

coco... É porque é assim: porque o pessoal vivia antigamente era de roça, e as 

mulher do babaçu. E aí quando os homens não tinha serviço também [na 

atividade agrícola ou nas quintas], eles quebrava o coco. Aqui ninguém 

ignorava isso... (I. A, de S., Demanda, 30/03/2014). 

 

 

O que os depoimentos indicam é que não havia uma divisão sexual do trabalho 

rígida, de modo que o saber é compartilhado tanto por homens quanto por mulheres. 

Muito embora essa divisão exista para a realização das atividades, há uma flexibilidade 

na alocação das tarefas entre seus membros, permitindo que, em determinadas situações, 

os homens participem da quebra do coco: “ninguém ignorava (se espantava, se 

admirava) isso”. 

A organização econômica de Demanda, segundo os relatos, estava marcada pela 

complementaridade das atividades entre homens e mulheres – a quebra do coco, o 

cultivo agrícola e a venda da força de trabalho dos homens na atividade de roçar 

juquira. O que é definidor, nessa situação, é a unidade de produção típica da economia 

camponesa, ancorada no trabalho familiar, representando um todo indivisível, baseado 

na força de trabalho de cada um de seus integrantes (CHAYANOV, 1981).  

Todos esses aspectos – formação social, organização territorial e econômica –

apontam para as particularidades da constituição de Demanda como unidade social e 

territorial. Demonstram que o grupo conseguia uma autonomia quanto ao manejo de 

seus recursos ambientais e organização das atividades econômicas, já que a extração do 

coco babaçu, o cultivo do arroz, milho e feijão e as diárias na juquira asseguravam a 

reprodução social das famílias. Os relatos que acompanhamos até aqui revelam como, 

ao longo de diferentes gerações, o extrativismo do babaçu se tornou um dos principais 

elementos da economia das famílias e de que modo, articulado a outras atividades, 

produziu uma autonomia econômica, mesmo sob a transformação histórica da condição 

social de posseiros para aquela de arrendatários e agregados.  
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4. Demanda antes do Complexo Parnaíba 

 

As atividades econômicas acima apresentadas eram realizadas pelas famílias de 

Demanda principalmente em áreas da fazenda do senhor Mousinho, Raimundo Quinco 

de Lima Filho, ex-prefeito de Santo Antonio dos Lopes. Antes, a fazenda pertenceu a 

seu irmão chamado Quinquerone.  

A propriedade de mais de 900 hectares abrigava em seus limites importantes 

recursos para o grupo, como o extenso babaçual, grandes reservas de água em forma de 

açudes e poços, assim como importantes caminhos, imprescindíveis para o 

deslocamento das famílias. Conforme já assinalado, esta propriedade foi adquirida pela 

empresa MPX, em 2009, para a construção do Complexo Parnaíba.   

Mesmo os antigos proprietários, os irmãos conhecidos pelas famílias de 

Demanda como Seu Quinca ou Quinquerone e Seu Moisin, exercendo controle sobre 

estes recursos foi possível apreender que o grupo tinha permissão para usufruir 

coletivamente os espaços e recursos do babaçual, dos açudes, dos caminhos tradicionais 

que passavam por dentro da propriedade da fazenda. Esses aspectos ficam explicitados 

em inúmeros relatos. 

 

 

É muito diferente da terra do Seu Quinquerone que passou pra Seu Mousinho 

[e foi adquirida pelo MPX/ENEVA], que nós entrávamos e saíamos, e eles 

não diziam nada. Podiam ver a gente dentro das quintas, mas não dizia nada. 

Era todo tempo quebrando [coco] lá [as mulheres], e eles nunca disseram 

nada. (M. C. A. R., Demanda, 05/04/2014). 

 

 

A entrada das quebradeiras de coco nas áreas do extenso palmeiral estava 

assegurada, permitindo que lá adentrassem para coletar e quebrar o coco e fazer, por 

vezes, o carvão das cascas do fruto. Este aspecto era imprescindível para garantir a 

manutenção dessa atividade, mas que revela um equilíbrio tenso, já que tinham em sua 

memória que, antes, aquela terra era de todos, era nacional. Outra trabalhadora relata 

que: 

 

 

(…) antigamente, antes dela [termelétrica] chegar aqui eles [os irmãos 

fazendeiros] botava gado, né? Os donos. Ficava tudo aberto, a gente 

andava… (F. T. C., Demanda, 01/04/2014). 
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O sentido da palavra “aberto” designa, nesse caso, um termo para qualificar o 

espaço apropriado pelo fazendeiro tradicional para colocar o gado, caracterizado por 

uma vegetação baixa, não fechada (pasto), que foi suprimida e, portanto, “aberto”. A 

percepção êmica de “aberto”, embora caracterize um espaço expropriado, facilita o 

trabalho das quebradeiras, pois as trabalhadoras tinham o domínio de visualizar o 

espaço e escolher o melhor local para as tarefas de extração-quebra-produção de carvão, 

mantendo, assim, uma relativa segurança de cobras e outros animais, bem como de 

possíveis desconhecidos na mata. Dizer que a vegetação era “aberta” não equivale ao 

sentido de recursos “abertos”, “comum”, “permitido”. 

Dona F. T. C., mais conhecida como Dona Dete, cearense, moradora do Alto, 

aponta uma questão interessante da relação das famílias de Demanda com propriedade. 

Embora a fazenda fosse privada e demarcada por cercas, as famílias detinham a 

possibilidade de acessar a área da fazenda para pegar o coco. Mesmo o fazendeiro 

tradicional exercendo dominação como comerciante, mediante compra da produção 

local e pagamento ínfimo às quebradeiras de Demanda, o fato de “não dizer nada” às 

mulheres significava para elas uma margem de liberdade sobre a quantidade do coco 

que poderiam colher. Com relação a isso, outra trabalhadora diz que: 

 

 

Antes do empreendimento todo mundo tinha roça, tinha liberdade de pegar 

coco aí no seu Moisin (N. M. de A., Liberdade, 18/03/2014). 

 

 

A breve consideração da senhora N. M. de A., aponta, em primeiro lugar, que 

antes da instalação das usinas termelétricas do Complexo Parnaíba, havia a 

possibilidade de constituição de roças, importante atividade abordada no tópico anterior. 

Esta atividade foi proibida pela empresa sob a justificativa de que as técnicas de corte e 

queima, utilizadas tradicionalmente pelas famílias, eram perigosas para o 

empreendimento.   

O relato da senhora N. M. de A. expressa um elemento fundamental na relação 

entre as famílias e os irmãos proprietários da fazenda, atual propriedade da empresa 

MPX/ENEVA, no que diz respeito ao acesso às áreas e seus recursos. É a noção de 

liberdade, que neste caso significa o poder de se locomover naquele espaço para coletar 

a quantidade que se conseguisse de coco babaçu, o que garantia certo grau de 

autonomia. A noção de liberdade – para coletar coco –, como fala dona N. M. de A., 
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aponta para as reflexões de Yi-Fu Tuan
38

 (1983, p.59) que diz que “liberdade implica 

espaço; significa ter poder suficiente para atuar”, sendo um poder básico para 

locomover-se. Apesar de subordinados, de terem sido já expropriados por esses 

fazendeiros – “tempo que apareceu dono”, “tempo da venda das terras” –, garantem, 

pela via de suas atividades econômicas, esse “poder de atuar”, conforme aponta Tuan 

(1983). Dessa maneira, esse tipo de atuação transforma-se também em uma estratégia de 

resistência. 

O senhor J. T. C, vulgo Fogoió, irmão de Dona Dete, considera que: 

 

 

Isso aqui era tudo limpinho [área da Fazenda sem vegetação densa], cheio de 

gado dentro, no tempo do Quinquerone… o Quinquerone nunca sovinou [não 

era avarento], e quando passou para o Moisin [irmão de Quinquerone], o 

Moisin também nunca sovinou nada pra ninguém aqui. A gente tirava agua 

aí, ele nunca disse nada (João Teixeira Celestino, Demanda, 22/05/2014). 

 

 

Este depoimento ressalta para certa representação comum às famílias de 

Demanda, acerca do tratamento dado pelos grandes proprietários ao grupo. O 

entrevistado destaca como característica positiva o fato de os grandes proprietários 

permitirem o uso dos recursos existentes em sua fazenda, pela expressão “não diziam 

nada”. Tal expressão não é vazia, e pode apresentar uma dupla face, de modo que 

permissão pode designar também uma ausência de repressão sobre as atividades do 

grupo de famílias no espaço da fazenda, até o momento em que tais não significassem 

uma ameaça aos fazendeiros.   

Nesse sentido, acredito que essa situação reforça as hierarquias sociais 

existentes, diferenciando ainda mais as posições de poder. É preciso apontar que está 

em jogo um modelo de latifúndio tradicional que vive, também, da compra do coco, 

sendo seus fazendeiros comerciantes (ALMEIDA & MOURÃO, 1976).  

Em entrevista, a senhora J. de O. S. fez um relato importante com relação ao 

acesso aos recursos hídricos nessa fazenda pertencente aos irmãos Quinquerone e 

Mousinho. 

 

 

                                                 
38

 Os trabalhos do projeto humanista da Geografia estadudinense nos anos 1960, tem em Yi-Fu Tuan seu 

grande representante. Sua produção tem explícita referência à obra seminal de Eric Dardel, O homem e a 

Terra, natureza da realidade geográfica, publicado em 1952, na França. 
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Aí nesse terreno deles [da MPX, atual Eneva] tinha muito igarapé, muito 

açude. Açude aí que dava era meio mundo de peixe mesmo! Que fazia 

pescaria aí de dia inteiro, e o pessoal os dono do açude ia embora e o pessoal 

do povoado ficava e pescava muito mais do que eles já tinham pegado pra 

levar. Aí todo mundo passava a semana se alimentado dos peixes… mas 

agora não tem onde ninguém pescar, quando é no inverno não tem nem mais 

açude pra sangrar
39

 pro pessoal pegar peixe e nos inverno aí de tempos 

passado, quando chovia e dava aquela enchente grande que os açude 

sangrava, ixi, era uma festa e todo mundo pegava peixe pra comer…(J. de O. 

S., Demanda, 08/04/2014) 

 

 

O acesso aos igarapés e açudes garantia não só uma segurança alimentar ao 

grupo, mas também o abastecimento de outros corpos d‟águas localizados em áreas 

pertencentes às famílias de Demanda. Além disso, remete para a problemática do 

consumo de água que foi alterado após a instalação do Complexo Parnaíba. Segundo 

constatação da perícia antropológica:  

 

 

O consumo de água pelas famílias de Demanda, após a instalação do 

Complexo Paranaíba, sofreu drásticas alterações. Poços que nunca deixavam 

de ter água passaram a secar; peixes que existiam no igarapé Demanda 

desapareceram por conta da sujeira da água; a água limpa de açudes e 

igarapés tornou-se barrenta e poluída com óleo (PAULA ANDRADE et al, 

2014, p.67).  
 

 

Dessa forma, destaca-se que o acesso aos recursos disponíveis na fazenda 

vendida à MPX/ENEVA, não significava ausência de regras, nem, por outro lado, a 

benevolência do proprietário, mas procedimentos materiais e simbólicos capazes de 

renovar a continuamente dos laços de dependência (MOURA, 1986, p.11).  

Tais procedimentos materiais e simbólicos, podem ser compreendidos como 

estratégias de condescendência (BOURDIEU, 2004, p.154), de modo que visam 

instaurar ou manter relações duradouras de dependência (BOURDIEU, 2006). O autor 

explica que: 

 

 

(…) estratégias de condescendência, através das quais agentes que ocupam 

uma posição superior em uma das hierarquias do espaço objetivo negam 

simbolicamente a distância social, que nem por isso deixa de existir, 

garantindo assim as vantagens do reconhecimento concedido a uma 

denegação puramente simbólica da distância (“ele é uma pessoa simples”, 

“ele não é orgulhoso”) que implica o reconhecimento da distância (as frases 

                                                 
39

 Sangrar, nesse contexto, significa que os igarapés e açudes maiores, pela irrupção de chuvas, escoem 

vertendo suas águas para outros menores. 
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que citei implicam sempre um subentendido: “ele é uma pessoa simples, para 

um duque”, “ele não é orgulhoso, para um professor de faculdade”). Em 

suma, pode-se usar as distâncias objetivas de maneira a obter as vantagens de 

proximidade e as vantagens da distância, isto é, a distância e o 

reconhecimento da distância assegurados pela denegação simbólica da 

distância (BOURDIEU, 2004, p. 154).  

 

 

Nesse sentido, o fato de os fazendeiros, Quinca e Moisin, não proibirem e sim 

permitirem o acesso das famílias de Demanda às áreas e os seus recursos, parece negar a 

posição superior e sua distinção social, por meio de posturas que realizam a distância 

social. 

Além disso, a relação entre o latifundiário e as famílias de Demanda não se 

pauta somente pelo princípio da condescendência, mas, sobretudo, pelo princípio do que 

autores chamam de uma economia moral (THOMPSON, 1998; SCOTT, 1976).  

Segundo E. P. Thompson, quando faz um revisita ao seu artigo “A Economia 

Moral da Multidão Inglesa no século XVIII”, publicada pela primeira vez na famosa 

revista de História Past e Present, em 1971, dialoga com James C. Scott, cientista 

político norte-americano, que ampliou o conceito para o entendimento das sociedades 

camponesas: 

 

 

Como para os camponeses a subsistência [diria reprodução social] depende 

do acesso à terra, mais que a venda de alimentos, são os costumes relativos 

ao uso da terra e ao direito de acesso aos seus produtos [recursos]. E o 

costume é visto como algo que perpetua imperativos de subsistência e usos 

que protegem a comunidade contra riscos (THOMPSON, 1998, p.259). (grifo 

meu).  

 

 

Em sua revisão sobre o conceito de economia moral Thompson critica sua 

utilização tal e qual em todo contexto social, realizada por outros estudiosos na área da 

economia e política. O conceito de “economia moral” foi forjado pelo autor no processo 

de compreensão das mobilizações dos pobres na Inglaterra durante períodos de escassez 

de alimentos no século XVIII. Demonstrou que a ação popular da “multidão” era 

disciplinada e tinha objetivos claros, imbuída de uma crença de defesa de direitos e 

costumes tradicionais, ganhando geralmente apoio mais amplo da comunidade. Não se 

quer, com isso dizer, que o conceito não se presta para refletir mais em nenhum outro 

universo empírico.  
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Por meio desse autor, podemos fazer uma aproximação com o que eu vinha 

apontando: princípios sociais que permitiram a relação entre o grande fazendeiro e as 

famílias de Demanda. 

Ora, vimos que as famílias de Demanda já não tinham mais acesso à terra de 

forma livre, exceto as poucas que conseguiram titular suas áreas, pois já viviam sob 

outra condição quando sobreveio o chamado “tempo da venda de terras”. A maioria 

tinha se transformado em posseiros ou agregados, diante do processo de expansão de 

propriedades voltadas à pecuária extensiva e o processo de expropriação camponesa. 

Neste cenário, as famílias de Demanda obtiveram apenas a permissão dos 

grandes proprietários quanto ao uso da terra e o direito de acesso aos recursos 

anteriormente destacados.  

A relação de dominação exercida pelos grandes proprietários pode ser 

compreendida como funcional às famílias de Demanda, de modo que garantia para o 

grupo vantagens tangíveis, graus de autonomia na produção econômica do coco babaçu, 

momentos de liberdade no acesso aos demais recursos, como, por exemplo, açudes e 

caminhos tradicionais. Bem como uma espécie de segurança quanto aos ganhos fixos 

obtidos com a atividade de limpeza dos pastos.  

Segundo Scott (2002, p.16), há configurações sociais em que o grande 

proprietário precisa de uma série de serviços, de força de trabalho de famílias 

camponesas para assegurar uma oferta confiável de mão de obra. Nesse sentido, o 

grande fazendeiro estabelece uma relação de benevolência com os trabalhadores e 

possibilita às famílias acesso a terra e seus recursos. Dependendo do contexto, pode 

haver diminuição na motivação por parte do grande proprietário em cultivar a 

benevolência para com camponeses.  

A concepção de economia moral de Scott se ampara em uma ética da 

subsistência. Menezes e Malagodi (2011) explicam que Scott considera a existência de 

uma ética que pressupõe a manutenção de regras sociais baseadas em relações de 

reciprocidade do camponês com parentes, amigos, vizinhos e patrões e, de modo mais 

distanciado, com o próprio Estado. A ética da subsistência também serve de elemento 

mediador das relações de trabalho dos camponeses com os proprietários da terra 

(MENEZES E MALAGODI, 2011). 

Dessa forma, os moradores de Demanda, ao representarem os irmãos 

fazendeiros à equipe da perícia, estavam avaliando-os moralmente como “bons”, 

orientando-se pelo princípio da ética da subsistência. Eram “bons” porque “não 
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sovinavam”, isto é, não impediam o acesso às famílias aos recursos e produziam, com 

isso, uma sensação de “liberdade” às famílias, ainda que estas vivessem sob relações de 

dominação. Na verdade eram livres em seus movimentos e isto é o que importa pras 

famílias: poder de atuar. Desprovidas de poder político, desprovidas do acesso direto à 

terra, mas com poder de atuar, livres para desenvolver suas atividades econômicas, 

livres para “pegar o coco”, para “pegar o que sobra dos peixes”, livres para “pegar 

água”. 

Eram dominadas, mas “livres” ao mesmo tempo. Livres no sentido de que 

podiam dirigir-se diretamente ao babaçual, aos açudes e poços, utilizando caminhos 

importantes ali localizados, no momento que bem lhes conviesse. Livres para circular, 

transitar e se apropriar desses recursos, sem ter que pedir autorização aos grandes 

fazendeiros, mesmo existindo porteiras, cercas e etc. A questão é que fazendeiros e 

camponeses competem e necessitam em ordens diferenciadas os mesmos recursos.  

Diferentemente da situação de famílias camponesas de Alcântara, por exemplo. 

Situação em que há competição pelos mesmos espaços, entre as famílias e o estado 

brasileiro. Desde a década de 1980, para circularem em suas áreas de cultivo, de pesca e 

de extrativismo, lhes é imposta a obrigação de usar crachás, sofrendo ameaças explícitas 

de prisão por parte dos militares (PAULA ANDRADE, 2014). Pode parecer um pouco 

distante esse exemplo, porque, no primeiro caso, se trata de grandes fazendeiros e, no 

segundo, de militares, entretanto, o que está em jogo é o princípio de autonomia 

ameaçada diante de processos de expropriação. 

No caso de Demanda, a existência da relação de dominação por parte do 

fazendeiro, não impedia graus de apossamento dos recursos em áreas de sua 

propriedade. Diante de tal processo social e político de dominação, tais áreas 

converteram-se ao longo do tempo em parte do território de Demanda, isto é, foram 

territorializadas como produto histórico de condutas territoriais específicas (LITTLE, 

2002, p.3).  

Esta configuração social, balizada pelas relações que foram apresentadas, 

começou a mudar quando os moradores de Demanda souberam, não pelo fazendeiro, e 

sim por boatos que se espalharam a partir da sede do município de Santo Antonio dos 

Lopes, de notícias sobre a venda da propriedade da Fazenda para a empresa MPX, que 

ali instalaria usinas termelétricas.  
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Todo esse cenário, balizado pelas relações que apresentamos, começa a se 

transformar quando os moradores de Demanda tomam conhecimento da notícia da 

venda da “Fazenda Maravilha”.  

 

 

(…) quando o dono da terra vendeu a terra [para MPX], todo mundo se 

espantou, porque era uma terra que todo mundo precisa dela. Aí quando ele 

vendeu foi que saiu a história que ele tinha vendido a terra pra construção de 

uma usina, mas ninguém sabia de que era… (J. de O. S., Demanda, 

08/04/2014) 

 

(…) Fez esta ruindade quando vendeu a terra [refere-se à Fazenda Maravilha] 

pra empresa [MPX] (M. C. A. R. , Demanda, 05/04/2014). 

 

 

Com a venda da Fazenda Maravilha para empresa MPX, os fazendeiros são 

avaliados como “ruins”, justamente porque há uma reclassificação das condições morais 

dos fazendeiros.  

Essas expressões não simbolizam apenas uma crítica aos fazendeiros, mas se 

articulam a um novo contexto de valores em que os moradores realizam a nova 

classificação, ancorando-a ao contexto de perda de recursos e de desrespeito, porque 

nem ser quer foram comunicados pelo fazendeiro. As famílias tomam conhecimento da 

venda da fazenda não pelo fazendeiro e sim por meio de boatos, que se espalharam a 

partir da sede do município de Santo Antonio dos Lopes.  

Para os camponeses, segundo James C. Scott (2002) há uma expectativa de que 

fazendeiros/ricos/poderosos devam ser benevolentes, não egoístas (equivalente ao “não 

sovina”), e capazes de ajudar. Dessa forma, a nova classificação do fazendeiro, agora 

tido como “ruim”, é produzida pelos moradores de Demanda no contexto em que os 

irmãos fazendeiros desvirtuam valores, descumprem práticas tradicionais, e quebram 

uma relação de reciprocidade existente na relação de dominação. A relação das famílias 

de Demanda com o fazendeiro extingue-se com a venda da propriedade para a MPX. A 

relação agora é com outros poderosos!  
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CAPÍTULO IV 

PRODUÇÃO DO CONVENCIMENTO E MECANISMOS DE DOMINAÇÃO: 

FACES DO PROCESSO DE INSTALAÇÃO/OPERAÇÃO DO COMPLEXO 

PARNAÍBA  

 

1. Atuação da empresa MPX/ENEVA e a relação estabelecida com as famílias de 

Demanda  

 

O objetivo deste capítulo é analisar a constituição da relação entre as famílias de 

Demanda e a MPX, atual ENEVA, face à atuação da empresa por meio do corpo de 

funcionários que atuaram diretamente na comunidade durante o processo de instalação 

do chamado Complexo Parnaíba. Este processo não se deu de forma harmônica, pelo 

contrário, gerou inúmeros impactos socioambientais e instaurou fortes 

descontentamentos e ações de enfrentamento de parte do grupo. 

De acordo com a constatação da perícia antropológica, os impactos referem-se 

principalmente, conforme já apontado, à destruição da principal área de extração do 

coco babaçu, bem como de açudes e poços, além da interdição de caminhos 

tradicionalmente utilizados (PAULA ANDRADE et al). 

Ainda segundo demonstrou a perícia, a partir do ponto de vista do grupo, a 

instalação do Complexo Parnaíba obrigou as famílias de Demanda a conviverem 

diuturnamente com o odor do gás, o barulho das turbinas, a água contaminada e 

problemas de escassez de água limpa. Provocou a paralização das atividades 

econômicas do grupo, que ficaram em sua grande maioria, interrompidas. Estes se 

configuram apenas como uma parte dos impactos sofridos pelas famílias de Demanda 

após a instalação do empreendimento. Outros impactos, segundo narrativas dos 

moradores repercutiram sobre valores morais e regras importantes que organizam a vida 

social do grupo. Os relatos das famílias chamam atenção para prejuízos simbólicos e 

abalos morais, quando apontam: a perda de autonomia e consequente impossibilidade 

de planejarem o futuro; a imposição em conviverem com incertezas sociais; a 

experiência de viverem sob um tempo de espera. 

A não efetivação de programas e acordos estabelecidos pela MPX/ENEVA, 

relacionados às compensações e mitigações socioambientais, previstas nos estudos de 

impacto ambiental, instaurou um contexto de insatisfação no seio do grupo e, diante 

disso, as famílias empreenderam ações de pressão e enfrentamento.  
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A atuação da MPX/ENEVA se refere ao modo como agentes ligados à empresa 

– (funcionário psicóloga, advogados, assistentes sociais e outros) – desempenhavam 

funções diretamente na relação com a comunidade. Estabelecida a partir de discursos e 

práticas que visavam convencer o grupo quanto a uma possível compatibilidade entre a 

instalação do grande projeto e o respeito ao modo de vida da comunidade. Refere-se, 

portanto, ao conjunto das ações da empresa, por meio de seus vários funcionários e 

consultores, na trajetória das relações travadas com a comunidade e às facetas dos 

procedimentos adotados pela MPX/ENEVA, fundamentais à implantação do Complexo 

Parnaíba.  

Dessa forma, para compreender a atuação da MPX é preciso levar em conta a 

conformação da relação estabelecida com o grupo ao longo de um processo. Identifico, 

nesse sentido, algumas práticas desenvolvidas pela empresa junto aos moradores, a 

partir do ponto de vista das famílias. Apesar de ser uma visão limitada, as práticas 

realizadas pela empresa permitem identificar as racionalidades em jogo dos distintos 

polos da relação, assim como problematizar os interesses antagônicos em disputa. 

Possibilita compreender, nesse sentido, o caráter do tratamento dispensado ao grupo 

realizado pela empresa no processo de instalação do Complexo Parnaíba. Como se 

estabelece a relação entre empresa e às famílias de Demanda no contexto de instalação 

do Complexo Parnaíba? Como se caracteriza? Nesse sentido, apresento a seguir o que 

estou chamando de dois momentos da relação da empresa MPX/ENEVA com as 

famílias de Demanda. Antes, porém, é necessário tecer algumas considerações acerca do 

empreendimento.  

 

2. MPX e o empreendimento Complexo Parnaíba 

 

Atualmente intitulada ENEVA, até o ano de 2013 a empresa MPX, foi vinculada 

ao Grupo EBX, do empresário Eike Batista, criado na década de 1980. Tal grupo opera 

no mercado de geração e comercialização de energia elétrica e em projetos de 

exploração e produção de gás natural no Brasil e em outros países.   

A produção de energia elétrica no Brasil tem enfrentado rigores climáticos que 

causaram forte escassez de chuvas e rebaixamento no nível dos reservatórios de água, 

repercutindo, assim, sobre a geração de energia pautada em grande parte em fonte 

renovável, por meio de hidrelétricas. Por outro lado, aumenta o acionamento de outras 

fontes de geração de energia, como é o caso das termelétricas. Há inúmeros outros 
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fatores que repercutem sobre a produção de energia no país: da política de planejamento 

às demandas e pressões do mercado global, não se encerrando apenas em fatores 

climáticos de escassez. 

Nesse sentido, o chamado Complexo Parnaíba tem sua criação vinculada às 

demandas de energia elétrica no cenário nacional mais recente, cada vez mais 

crescentes
40

. A MPX, em um dos seus argumentos, presente nos estudos de impacto 

ambiental relacionados à criação de termelétricas, enfatiza que: 

 

(…) a estratégia da empresa é diversificar a matriz energética na busca de 

uma geração de energia mais confiável, ambientalmente aceitável e com 

preços reduzidos de energia elétrica (RIMA – USINA TERMELÉTRICA 

PARNAÍBA II, 2009, p.6). 

 

 

A sequência dos termos confiável, aceitável e reduzidos, não devem ser tomados 

como aleatórios, mas como termos de fundamentação e legitimação deste tipo de 

empreendimento de geração de energia frente a outros. O argumento da empresa em 

relação à criação de termelétricas aponta para a compatibilidade entre segurança, 

preservação ambiental e benefício em relação ao custo. Nota-se que a ênfase recai 

apenas sobre os fatores econômico e ambiental.  

O investimento nesse setor vem se desenhando desde a década de 1940, quando 

são descobertas, na Bahia, as primeiras reservas de petróleo e seus subprodutos – como 

óleo e gás natural, sendo consolidado na década seguinte com oficialização do 

monopólio estatal, através da criação da Petróleo Brasileiro S.A., PETROBRAS. Nas 

décadas seguintes há o crescimento tanto em termos de exploração e refino, quanto no 

investimento de pesquisas para novas descobertas e o desenvolvimento de tecnologia 

para exploração em águas profundas.  

Nos anos 1980 é descoberta uma área tida como de grande potencial de petróleo 

e derivados, com destaque para o gás natural, em Capinzal do Norte, no Maranhão. 

Ouvimos relatos a respeito dessa questão durante a perícia antropológica, porque 

Demanda está entre este município e Santo Antonio dos Lopes, conforme já indicado.  

                                                 
40

 Segundo a ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, a geração de energia elétrica a partir de gás 

natural é feita pela queima do gás combustível em turbinas a gás, cujo desenvolvimento é relativamente 

recente (após a Segunda Guerra Mundial). Junto ao setor elétrico, o uso mais generalizado dessa 

tecnologia tem ocorrido somente nos últimos 15 ou 20 anos. Ainda assim, restrições de oferta de gás 

natural, o baixo rendimento térmico das turbinas e os custos relativamente altos, foram durante muito 

tempo, as principais razões para o baixo grau de difusão dessa tecnologia no âmbito do setor elétrico. 

Disponível em <http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/09-Gas_Natural(2).pdf>. Acesso em 

15.nov.2014. 
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Essa área de grande potencial faz parte de uma influência maior, que é a 

chamada Bacia do Parnaíba
41

. A OGX
42

, em 2009, possuía 70% de participação na 

licença de exploração desse Bloco e apresentou estudo, no mesmo ano, com estimativas 

da extensão dos recursos contingentes de gás natural de certos ativos pertencentes à 

OGX. Esta empresa é responsável por uma vertiginosa campanha exploratória privada 

de óleo e gás natural em curso no Brasil.  

Além do contexto de descobertas de áreas potenciais de exploração do petróleo e 

gás natural, existe um marco importante no que se refere à criação das termelétricas. 

Estão ligadas ao processo iniciado em 1997, a partir da Lei 9.478/1997, chamada 

também de Lei do Petróleo, que estabeleceu o fim do monopólio estatal exercido pela 

PETROBRAS nas atividades de exploração e produção de petróleo e seus derivados no 

Brasil. Essa lei coincide com a criação da ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis – e CNPE – Conselho Nacional de Política Energética. 

Devido à política neoliberal adotada pelo Governo à época, outras empresas poderiam 

também exercer essas e outras atividades previstas na Lei. Definiu-se, ainda, que a 

Petrobras teria participação garantida nos campos que já estava produzindo. Esse 

conjunto de negociação ficou definido como Round Zero, assim chamado porque foi a 

primeira “rodada” de licitações dos blocos exploratórios promovidas pela ANP, em 

1998. 

A viabilização da comercialização de energia no SIN – Sistema Interligado 

Nacional, delegada pela ANP, é gerenciada pela CCEE – Câmara de Comercialização 

de Energia Elétrica
43

, de forma que as empresas geradoras e distribuidoras negociam 

contratos por meio dos chamados leilões de energia. 

A atuação da MPX no Mercado regulado de Energia, por meio de leilões de 

energia promovidos pelo Governo Federal e no Mercado Livre, tem início em 2007
44

, 

                                                 
41

 Trata-se da chamada Bacia Sedimentar. Definida geologicamente como uma depressão da superfície 

terrestre que ao longo do tempo teve seu preenchimento por depósitos de sedimentos de origem biológica 

ou de materiais vulcânicos. A Bacia do Parnaíba possui cerca de 600.000 km2, que se distribui 

principalmente pelos estados do Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins, Ceará e Bahia. 
42

 Empresa do grupo EBX que atua nas áreas de exploração e produção de petróleo e gás natural. A OGX 

Maranhão, sociedade formada entre MPX Energia S.A. (33,3%) e OGX S.A. (66,6%), é a operadora e 

detém 70% de participação neste bloco, enquanto a Petra Energia S.A. detém os 30% restantes. 

Disponível em <http://www.eneva.com.br/pt/sala-de-imprensa/noticias/Paginas/MPX-e-OGX-

descobrem-gas-em-bloco-terrestre-na-Bacia-do-Parnaiba.aspx>. Acesso em 15.nov.2014. 
43

 Outras informações ver site www.ccee.org.br.  
44

 O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) publicou em junho de 2007 a Resolução nº 

02/2007 que autorizou a realização da 9º Rodada de Licitações para áreas exploratórias de petróleo e gás 

natural. Concluída em 27 de novembro de 2007, a 9ª Rodada colocou em oferta 271 blocos, distribuídos 

em 14 setores, totalizando cerca de 73 mil km2. O total reflete a retirada de 41 blocos determinada pela 

http://www.eneva.com.br/pt/sala-de-imprensa/noticias/Paginas/MPX-e-OGX-descobrem-gas-em-bloco-terrestre-na-Bacia-do-Parnaiba.aspx
http://www.eneva.com.br/pt/sala-de-imprensa/noticias/Paginas/MPX-e-OGX-descobrem-gas-em-bloco-terrestre-na-Bacia-do-Parnaiba.aspx
http://www.ccee.org.br/


88 

 

 

 

com a venda de energia através da UTE Itaqui, no Maranhão
45

 e Energia Pecém, no 

estado do Ceará, com a vitória no chamado Leilão A-5, promovido pela ANEEL – 

Agência Nacional de Energia Elétrica. O objetivo dos empreendimentos é abastecer o 

SIN, criado com o objetivo de maximizar o aproveitamento energético brasileiro, 

constituído de instalações de produção e transmissão de energia elétrica, todas 

interligadas, com predominância de usinas hidrelétricas. Sul e Sudeste foram as 

primeiras regiões interligadas por esse Sistema, por volta da década de 1970
46

. 

Dessa forma, a criação do Complexo Parnaíba só foi possível diante das 

condições sociais propiciadas pelo contexto político do país, que concede a entes 

privados a exploração do petróleo e seus derivados.  

Em 2009 foram realizados os primeiros levantamentos e estudos nas áreas 

classificadas como de influência direta e indireta do empreendimento, principalmente 

em Santo Antonio dos Lopes, Capinzal do Norte e Pedreiras. Nesse ano se inicia a 

relação da empresa com as famílias de Demanda, para fins dos estudos de impacto 

socioambiental da Usina Parnaíba, dada sua proximidade, localizando-se na chamada 

Área de Influência Direta do empreendimento. 

Em maio de 2011 a SEMA/MA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais do Estado – concede Licença de Instalação para a construção da 

Usina Termelétrica Parnaíba e analisa novos EIA/RIMA relativos a UTE Parnaíba II, 

para novo Licenciamento Ambiental – Processo Administrativo SEMA nº 458/2011 

(ICP, fls.000021). Em agosto do mesmo ano, as empresas Duro Felguera
47

 e Initec
48

 

foram selecionadas para a implantação da UTE Parnaíba. Em setembro, a OGX aumenta 

o seu domínio e passa a deter oito blocos exploratórios na Bacia Parnaíba. 

                                                                                                                                               
Resolução CNPE 06/2007. As áreas em oferta abrangeram as seguintes nove bacias sedimentares: 

Campos, Espírito Santo, Pará-Maranhão, Parnaíba, Pernambuco-Paraíba, Potiguar, Santos, Recôncavo e 

Rio do Peixe. Das 67 empresas inicialmente qualificadas (32 brasileiras e 35 de origem estrangeira), 42 

participaram do leilão, seja em lances individuais seja como partícipes de consórcios. Foram arrematados 

117 blocos por 24 empresas operadoras. Outras 12 empresas participaram de consórcios vencedores. 

Disponível em <http://www.brasil-rounds.gov.br/round9/index.asp>. Acesso 15.nov.2014 
45

 Esta termelétrica a carvão mineral na capital do estado do Maranhão provocou uma série de 

problemáticas sociais e ambientais. Sobre isso ver SANT‟ANA JÚNIOR, PEREIRA e ALVES (2009); 

PEREIRA (2010); CARVALHO (2011). 
46

 O SIN é coordenado e controlado no âmbito da operação de instalações de geração e transmissão de 

energia elétrica pelo ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico, este por sua vez é fiscalizado pela 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.  
47

 Companhia espanhola, com sede em Gijón, nas Anturias, Espanha, especializada na execução de 

projetos para os setores energético, industrial e de petróleo e gás. Ver site da companhia 

<http://www.dfdurofelguera.com>. Acesso em 15.10.2014 
48

 Empresa de engenharia espanhola do grupo ACS. Atua no setor da construção de instalações de 

geração elétrica. Ver site da empresa <http://www.initec-energia.es>. Acesso em 15.10.2014 

http://www.brasil-rounds.gov.br/round9/arquivos_r9/Diario_oficial/R9_CNPE_RES_6_DOU1_14Nov2007.pdf
http://www.dfdurofelguera.com/
http://www.initec-energia.es/
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Segundo informações disponibilizadas no site da empresa MPX/ENEVA, em 

janeiro de 2012 a MPX e OGX recebem Licença de Instalação para produção de gás no 

Maranhão. Nesse mês, a MPX recebe a primeira turbina para a usina termelétrica e, em 

fevereiro, MPX e OGX dão início à fase de construção da Unidade de Tratamento de 

Gás e outras instalações de superfície e poços para os blocos exploratórios da Bacia, 

tendo recebido o primeiro gerador da UTE Parnaíba. Em setembro a OGX obtém 

Licença de Operação para início da produção de gás. 

Em 2013, entretanto, as empresas de Eike Batista deixaram de cumprir os 

cronogramas e acordos estabelecidos no mercado, gerando uma crise em seus negócios, 

o que fez com que o empresário começasse a se desfazer do controle de suas 

companhias. Segundo site da atual acionista do empreendimento
49

: 

 

 

A MPX Energia anuncia que, em Assembleia Geral Extraordinária realizada 

nesta quarta-feira, 11 de setembro [2013], foi aprovada a alteração na 

denominação da companhia para ENEVA S.A. 

 

 

O controle acionário ficaria então assim dividido: Eike Batista com participação 

de 23,9%, a empresa Free Float, 38, 2% e a alemã E.ON com 37,9%.  

Em 07 de novembro de 2013 é inaugurado o Complexo Parnaíba com 845 MW 

de potência, com a presença de inúmeras autoridades locais: o prefeito de Santo Antonio 

dos Lopes, Eunélio Macedo; a governadora Roseana Sarney; o ministro de Minas e 

Energia, Edison Lobão, que representou a presidenta Dilma Rousseff; a ministra de 

Relações Institucionais, Ideli Salvatti e os senadores José Sarney e João Alberto. Além 

destes, os representantes da empresa, como o presidente do Conselho de Administração 

da ENEVA, Jorgen Kildahl e o Diretor-Presidente, Eduardo Karrer.  

 

3. Momentos da relação entre a MPX/ENEVA e Demanda 

 

As informações obtidas durante o trabalho de campo para a perícia propiciaram 

apreender algumas dimensões da relação entre as famílias de Demanda e a 

MPX/ENEVA – e suas contratadas
50

.  

                                                 
49

 Disponível em <http://www.eneva.com.br/pt/sala-de-imprensa/noticias/Paginas/MPX-altera-nome-

para-ENEVA.aspx>. (Acesso em 15.10.2014). 
50

 GEORADAR, empresa brasileira especializada na prestação de serviços de levantamento geofísico, 

diagnósticos ambientais e geotécnicos para indústria petrolífera, mineral e de infraestrutura. Ver 

http://www.eneva.com.br/pt/sala-de-imprensa/noticias/Paginas/MPX-altera-nome-para-ENEVA.aspx
http://www.eneva.com.br/pt/sala-de-imprensa/noticias/Paginas/MPX-altera-nome-para-ENEVA.aspx
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A partir das narrativas das famílias, estabeleci duas temporalidades referentes à 

relação estabelecida entre a empresa e o grupo. O primeiro refere-se à chegada da 

empresa na localidade, em 2009, quando aconteceram os levantamentos de identificação 

e prospecção dos poços, os estudos de impacto socioambiental e os encontros de 

aproximação com as famílias de Demanda, através de reuniões coletivas e visitas 

residenciais de funcionários e técnicos de consultoras específicos (psicólogos, 

advogados, assistentes sociais, etc.). Esse momento se estende até divulgação da 

expansão do Complexo Parnaíba, no segundo semestre de 2011. O segundo momento 

pode ser compreendido a partir do anúncio da construção da UTE Parnaíba II que 

caracteriza a expansão do Complexo Parnaíba, em 2011 até o mês de julho de 2014. 

Adoto o mês de julho de 2014 porque fiz trabalho de campo até este momento, quando, 

por desdobramento da perícia antropológica acompanhei integrantes e representantes da 

comunidade em reuniões com diversas instituições, MPF, SMDH, MPE, que se 

estabeleceram como mediadores no processo de denúncia pública da situação vivida 

pelas famílias e de resolução dos conflitos e impasses provocados pela instalação do 

Complexo Parnaíba. 

Estabeleço essa divisão por entender que se trata de momentos distintos da 

relação entre a MPX e as famílias de Demanda, com práticas e discursos específicos de 

parte da empresa. Há uma mudança no tratamento dispensado ao grupo, por parte da 

MPX, que fundamenta determinadas ações de confronto, aumento de queixas e críticas, 

por parte das famílias. Ou seja, determinadas ações de enfrentamento realizadas 

individual ou coletivamente pelas famílias de Demanda devem ser compreendidas como 

interdependente à atuação da empresa no processo de instalação do Complexo Parnaíba. 

Trata-se, dessa forma, de determinada configuração social, em que as ações 

realizadas nesse processo entre os polos da relação, guardam um caráter de 

interdependência (ELIAS, 1980).  

Desse modo, apresento a seguir dimensões da atuação da empresa, identificando 

certas características balizadoras da relação estabelecida com as famílias de Demanda.  

 

                                                                                                                                               
www.georadar.com.br; CONEL, empresa de engenharia que atua nas áreas construções e montagens 

industriais, com ênfase na indústria de petróleo e gás. Ver www.conelengenharia.com.br; SYNERGIA, 

empresa de consultoria contratada para realizar o reassentamento da comunidade de Demanda. Ver 

www.synergiaconsultoria.com.br; OITI Consultoria Ambiental que articula parceria com empresas e 

profissionais independentes para elaboração de estudos específicos, coordenando a elaboração de estudos 

ambientais, como foi o caso dos EIA/RIMAs UTE Parnaíba e UTE Parnaíba II realizados pela ERM para 

a MPX. Ver http://www.oiticonsultoria.com/.  

http://www.georadar.com.br/
http://www.conelengenharia.com.br/
http://www.synergiaconsultoria.com.br/
http://www.oiticonsultoria.com/
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3.1. A chegada da empresa: convencimento e manipulação de impressões 

 

A chegada da empresa MPX na comunidade de Demanda me faz pensar na cena 

que inaugura a obra Cem anos de solidão, de Gabriel Garcia Márquez que, embora 

fictícia, serve para pensar sociologicamente um ponto importante: a questão da 

experiência do encontro entre aquele que traz “novos inventos” a um grupo, que se 

sente, até o momento da decepção, convencido das utilidades e mudanças positivas, 

apregoadas em uma demonstração pública sedutora. No texto de Márquez, a cena é 

assim descrita: 

 

 

Macondo era então uma aldeia de vinte casas de barro e taquara, construídas 

à margem de um rio de águas diáfanas […]. Todos os anos, pelo mês de 

março, uma família de ciganos plantava a sua tenda perto da aldeia e, com 

grande alvoroço de apitos e tambores, dava a conhecer os novos inventos. 

Primeiro trouxeram o imã. Um cigano que se apresentou com o nome de 

Melquíades, fez uma truculenta demonstração pública daquilo que ele mesmo 

chamava de a oitava maravilha dos sábios alquimistas da Macedônia. Foi de 

casa em casa arrastando dois lingotes metálicos, e todo o mundo se espantou 

ao ver que os caldeirões, os tachos, as tenazes e os fogareiros caíam do lugar, 

e as madeiras estalavam com o desespero dos pregos e dos parafusos 

tentando se desencravar, e até os objetos perdidos há muito tempo apareciam 

onde mais tinham sido procurados, e se arrastavam em debandada turbulenta 

atrás dos ferros mágicos de Melquíades. (GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ, 

2006, pp.7-8). 

 

 

Na cena de Garcia Márquez, a forma de atuar do cigano Melquíades, em sua fala 

e gestos, se presta, em primeiro lugar, a demonstrar não a utilidade em si “dos ferros 

mágicos”, mas o poder que o imã representa como “a oitava maravilha dos sábios 

alquimistas da Macedônia”, uma impressão que é transmitida como estatuto de verdade. 

A impressão de que o imã é mesmo uma “maravilha dos sábios” só foi possível não só 

pelo desempenho do imã, mas pela atuação do cigano, que o manipulava de modo a 

atrair pregos, parafusos e tantos objetos perdidos, deixando assim espantados a todos de 

Macondo.  

Conforme Goffman (2011, p.13), quando uma pessoa chega à presença de 

outras, suas ações influenciarão a definição da situação que se vai apresentar, de acordo 

com a forma de lhes transmitir a impressão que interessa alcançar. “Plantar a tenda 

perto da aldeia”, “fazer uma truculenta demonstração pública”, “ir de casa em casa 

demonstrar” foram ações definidoras da situação que fizeram José Arcadio Buendía 
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“trocar o seu jumento e um rebanho de cabritos pelos dois lingotes imantados” e ter a 

impressão de que muito em breve teria “ouro de sobra para assoalhar a casa”. 

Interessa a estrutura dessa cena, pois do ponto de vista sociológico, instiga-me, 

nesse sentido, a proximidade de alguns aspectos com a situação empírica analisada 

neste trabalho. Assim, o primeiro aspecto a ser destacado diz respeito às formas de 

apresentação e transmissão de impressões dos agentes vinculados ao empreendimento 

Complexo Parnaíba, que se aproximaram das famílias de Demanda, antes da instalação 

das UTEs.  

Não se trata de nos excluir da análise sobre as formas de aproximação de 

forasteiros junto a famílias do universo rural, como a que realizamos enquanto 

pesquisadores, pois também manipulamos impressões, realizamos um trabalho de 

sedução e convencimento no processo de pesquisa junto aos nossos interlocutores.  

Tenho consciência de que os moradores de Demanda também manipulam 

impressões na relação com os pesquisadores e com os funcionários da MPX. É preciso 

estar atento às nuances das relações, para não tomar as “impressões” como verdadeiras, 

como sendo totalmente calculistas.  

Nesse sentido, abro parênteses para citar um exemplo que revela o quanto é 

complexa, para o pesquisador, a apreensão da relação entre a empresa, por meio do 

corpo de seus funcionários, e as famílias de Demanda. Aciono o que chamei no começo 

do texto de “conversa inaugural” com as famílias de Demanda. Durante aquela 

conversa, na casa da senhora Ana, lembro que ela tecia uma sequência de críticas à 

atuação da empresa; falava de pé, enquanto os demais estávamos sentados. Dona Ana 

gesticulava em demasia, disparando comentários negativos, homogeneizando, assim, os 

funcionários – que no povoado trabalharam, ou, ainda prestam serviço à empresa – 

como sendo “ruins” ou que “não presta”. Em determinado momento, desviei minha 

atenção, observando detalhes da casa da moradora. Olhei mais atentamente ao painel de 

fotos que fica em uma das paredes da sala, objeto que me chamara a atenção desde o 

momento em que entrei na sua casa. É um painel feito manualmente, de isopor e bordas 

de papel crepom. Ali tinha fotos da moradora, de seus filhos, dos sobrinhos, irmãos, 

amigos e parentes, como me explicou depois. Mas tinha também fotos de alguns 

funcionários da MPX ou de empresas terceirizadas. Os funcionários apareciam 

geralmente sorrindo, abraçados ou muito próximas à dona Ana.  

O breve exemplo serve para relativizar a questão da “manipulação de 

impressões”, pois mostra uma filigrana de oportunidade em questionar o que os 



93 

 

 

 

informantes nos “oferecem” sem “solicitar”, mas sobre o que se deve refletir quando 

captados e bem mais que isso, devem ser cruzados com outras informações produzidas 

em outros contextos de interação.  

Retorno ao eixo deste item do capítulo, que trata da chegada da empresa. 

Quando questionei como se deu a chegada das empresas ligadas ao empreendimento, 

uma entrevistada disse que: 

 

 

Eu nem sabia do que se tratava, que vieram um pessoal aí e depois de 10 dias 

tinha caminhão como quê, carro de tudo quanto é jeito… A primeira empresa 

que apareceu atrás de nossas casas foi a Georadar, e sempre têm aqueles 

[trabalhadores] mais conversador e o pessoal sempre perguntava que era que 

eles [os funcionários da empresa terceirizada pela MPX] andavam fazendo. 

Eles [funcionários] diziam que nem mesmo eles sabiam. Nem a gente, nem 

eles. A gente não tinha nem ideia do que eles iam construir aí [área adquirida 

pela MPX]… (J. de O. S., Demanda, 08/04/2014). 

 

 

O relato de dona J. de O. S. indica não só o desconhecimento das famílias de 

Demanda da instalação de um empreendimento de grande porte. Aponta para o 

agravante da intrusão, da invasão em áreas classificadas pelas famílias como seus 

quintais.  

Embora trabalhando com outro universo empírico, um grupo camponês da 

Baixada Maranhense, Paula Andrade (1999) argumenta que as porções classificações 

como quintais, embora não tenham cercas e muros, são reconhecidas pelas regras do 

direito costumeiro dos grupos camponeses, como áreas privadas, controladas, que 

necessitam do consentimento de seus membros para que alguém as adentre. Creio que o 

mesmo pode ser aplicado à situação descrita por dona J. de O. S.  

Situação semelhante se deu em Alcântara, MA, no povoado de Mamuna, 

localizada no litoral norte no município, no momento da pretendida expansão das bases 

espaciais que apontei no começo deste trabalho. As empresas contratadas pela 

binacional Brasil e Ucrânia, Alcantara Cyclone Space, iniciaram atividades de pré-

engenharia – reconhecimento da área, prospecção do solo, catalogação de fauna e flora 

– para avaliar as condições de solo para a instalação das plataformas, sem autorização 

de instâncias jurídicas, nem dos moradores do povoado. A presença das empresas só foi 

notada, segundo relatos dos moradores, quando já estavam praticamente nos quintais 

das moradias. Antes disso, as empresas, com suas máquinas, já tinham derrubado uma 

grande extensão de mata, feito várias estradas e já alcançavam a cabeceira do rio que 
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abastece o povoado. Este caso se caracterizou, para as famílias do povoado, como uma 

intrusão a seus lugares, que produziu destruição e interrupção dos caminhos de 

comunicação entre povoados, perturbando a rede de comunicação estabelecida 

tradicionalmente entre parentes, vizinhos e compadres, interditando também o acesso 

aos recursos e ecossistemas vitais à reprodução material e social do grupo. Por conta 

desse evento, as famílias de Mamuna reagiram coletivamente e paralisaram as 

atividades dessas empresas, através da ação coletiva autodenominada barricada
51

.  

Ao interpretarem quem chega em seu povoado – os funcionários da MPX e, 

certamente, também a equipe de perícia – os moradores de Demanda, avaliam e operam 

com os elementos que apontam se determinada pessoa pode ser confiável ou não. Os 

agentes vinculados à empresa estavam na condição de forasteiros – a equipe de perícia 

também – e a aceitação de pessoas de fora do grupo, segundo a lógica camponesa, só é 

permitida por uma licença (WOLF, 2003, p.80), que o admite, temporária ou 

permanentemente, sob a condição de constante avaliação.  

Com relação a isso, uma moradora relatou que: 

 

 

(…) no começo ela, a MPX, no começo foi boa, a delicadeza foi boa demais! 

Aí tratava a gente muito bem. No começo foi bom demais! Maior delicadeza! 

Eu não sabia nem de onde iam pegar aquele povo tudo delicado, acho que 

não era nem da terra… (F. T. C., Demanda, 01/04/2014). 

 

 

Dona F. T. C., uma das não incluídas no cadastro de compensação às 

quebradeiras, destaca o item da delicadeza não apenas para classificar o comportamento 

que ela entende como de bom trato, de boa educação dos funcionários, mas está 

acionando na memória da relação com a empresa um elemento marcante que media o 

estabelecimento da confiança e lança as bases para assegurar a continuidade da relação 

em face de um possível desequilíbrio posterior.  

Outra moradora expressa que: 

 

 

Quando eles [funcionários da MPX] chegaram aqui, vinham aquelas 

mulheronas, bonitona, arrumadona, vinham aqui falar tão bem pra gente 

desse empreendimento… (M. A. de S., Demanda, 31/03/2014). 

 

 

                                                 
51

 Sobre essa situação ver Coelho (2008); Souza Filho (2009); Costa (2010).  
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A descrição feita pela senhora M. A. de S., chama atenção para elementos de 

outra ordem, que diz respeito à representação do corpo e das vestimentas enquanto valor 

simbólico. O que se destaca no relato é o aspecto visual, de indumentária, do corpo e 

gestual dos agentes, que funcionam como elementos demarcadores de distinção social.  

Outro morador apresenta em seu relato que: 

 

 

Lá do começo, primeiramente, foi antes de iniciar a termoelétrica, o 

empreendimento. Primeiramente, eles [funcionários vinculados à MPX] 

vieram direitinho aqui, chegaram tudo humilde, bacaninha… (D. S., 

Demanda, 31/03/2014). 

 

 

O senhor D. S., em seu relato, aponta para elementos morais presentes na 

apresentação dos funcionários vinculados ao empreendimento, de modo que ser 

humilde, neste caso, nada tem a ver com a condição de indivíduo despossuído de 

bens/recursos materiais, mas sim, com a virtuosidade da condição daqueles agentes que 

se configurava num quase esvaziamento, uma destituição de poder, na relação com as 

famílias de Demanda.  

Se pensarmos tais elementos próprios de cena, nos termos de Goffman (2011, 

p.191), podemos dizer que eles sinalizam para os conteúdos daquilo que o autor chamou 

de “trabalho de representar com sucesso um personagem ou uma cena”, que se propõe 

em última instância, manipular determinadas impressões apropriadas ao momento da 

chegada, visando determinado objetivo. A manipulação de impressões é projetada pelos 

gestos, pela expressão da fala, pelo modo de se vestir, no momento de atuação com seu 

público.  

Dessa forma, a escolha dos técnicos pelas consultoras contratadas pela MPX, 

que são lembrados pelos entrevistados como senhoras e senhores que aparentavam ter 

mais de cinquenta anos, e pareciam ser, segundo o imaginário do grupo, pessoas 

insuspeitas de “contar mentira” ou “de jamais enganar”.  

Conforme apreensão a partir dos depoimentos das famílias, o primeiro momento, 

incluindo a chegada da empresa, expressa um determinado tipo de tratamento 

dispensado às famílias, no qual prevaleceu o discurso da boa vizinhança entre empresa e 

comunidade. Sobre isso, um dos moradores relatou que: 
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A primeira que enganou nós aqui foi a Isabel. Mudou até de emprego, 

trabalhava na MPX, mudou-se para OGX, não sei pra onde foi, que ela disse 

que não podia mais vir aqui… Ela ainda disse bem assim: “nós [MPX] vamos 

ficar desse lado [área do empreendimento], e vocês vão aqui [Demanda] e 

aquele outro lado [na área do empreendimento] nós vamos aradar e dar para a 

comunidade toda trabalhar e nós [MPX] vamos ainda dar um trator pra todo 

mundo trabalhar lá dentro, plantar arroz, banana, feijão, milho, o que vocês 

quiserem plantar, vamos ser bons vizinhos”. Aí essa Isabel nunca mais veio 

dar essa resposta e entregar esse presente pra nós! Aquele lado ali [parte da 

propriedade adquirida pela MPX] não era pra MPX, era nosso, pra nós 

trabalhar, plantar laranja, manga, banana, arroz, feijão, mandioca, o que 

quisesse plantar... (E. P. da S., Demanda, 31/03/2014). 

 

 

O espaço rural é socialmente construído pelas relações fundadas e ancoradas nos 

laços de parentesco, amizade e vizinhança (WOLF, 2003; WANDERLEY, 2000), e na 

situação destacada pelo informante é possível apontar um investimento discursivo e 

uma apropriação, de parte da empresa, da importância da vizinhança para fins de uma 

possível estabilidade nas relações assimétricas com os moradores. A proposição de “ser 

bons vizinhos” marcaria um ritmo na relação de modo a instaurar uma ordem de 

conformação no cotidiano das famílias.  

Este discurso sugeria ao grupo que a empresa se esforçaria para estabelecer uma 

boa convivência, indicando que o empreendimento não representaria prejuízo ou 

impacto às famílias. Interessante notar que, nesse primeiro momento de contato com as 

famílias, os técnicos de consultoras contratadas pela empresa passam a ideia de que, 

mesmo dentro da área adquirida pela MPX, as famílias poderiam trabalhar, contando 

para isto com a assistência técnica e maquinário oferecido pela empresa.  

O discurso da chamada boa vizinhança era vinculado à ideia de permanência das 

famílias naquela localidade. Segundo as narrativas do grupo, essa relação é recordada 

por uma atuação específica, segundo explica outro morador:  

 

 

(…) eles [MPX e contratadas] iludiram a comunidade. Esse pessoal da 

primeira etapa da MPX que foi a doutora Isabel, chegou prometendo o céu e 

a terra às pessoas, pra todos os moradores. Primeiramente, chegaram 

enganando que a termoelétrica que vinha, ia ser instalada aqui um 

empreendimento, e não ia prejudicar ninguém e não ia retirar ninguém das 

suas localidades, ninguém ia ser removido das suas casas pra fora de sua terra 

onde já vivem há muitos anos. (D. S., Demanda, 31/03/2014). 

 

 

O relato do trabalhador aponta que os atos por ele interpretado como de iludir e 

enganar correspondem à não efetivação das promessas da empresa no que diz respeito à 
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continuidade das atividades das famílias e à sua permanência na localidade, mesmo com 

a proximidade geográfica do chamado empreendimento.  

Ainda sobre a atuação inicial dos técnicos vinculados à empresa, o senhor E. P. 

da S. relata que:  

 

 

(…) era um carinho tão grande com a gente, se você vê! O maior carinho, o 

maior cuidado. Era arriscado eles [técnicos das consultoras contratadas pela 

MPX] estarem na cadeira, mandarem vocês se sentarem na cadeira, e eles 

sentavam no chão pra ficar mais baixo que a gente! Era carinhoso, era gente 

carinhosa, se você vê! (E. P. da S., Demanda, 31/03/2014). 

 

 

Nota-se, no relato, que a manipulação das impressões por parte dos funcionários 

vinculados ao empreendimento é capaz, inclusive, de transmutar uma relação 

assimétrica, por meio de uma eufemização dos gestos, o que desempenha um papel de 

mascarar uma realidade de dominação, conferindo à situação uma aparência inofensiva, 

humilde, destinando-se, conforme Scott (2013, p.92), a obscurecer o uso da coerção.  

Indivíduos socialmente superiores, mais tidos pelos trabalhadores como 

ocupando lugares mais “altos” na hierarquia de capitais, fazendo questão de ceder o 

lugar e de se sentarem no chão, representa gestos que visam transmitir, aos olhos do 

entrevistado, um desejo de se colocar abaixo dos trabalhadores. Assim, os atos que o 

trabalhador descreve, negam a distância social que existe entre esses dois opostos, e por 

um momento, produz a intenção de inverter as posições assimétricas de natureza social. 

O relato do senhor E. P. da S aponta, justamente para uma situação de condescendência 

e do trabalho social de denegação (BOURDIEU, 2004) por parte daqueles agentes.  

Todos os relatos tratam, deste modo, da interpretação dos trabalhadores, 

elaborada após outros acontecimentos que os levaram a duvidar das boas intenções da 

empresa, sobre determinados atos de convencimento de agentes a ela vinculados. Desse 

modo, o discurso e as práticas da empresa nesse momento se fundamentam em destacar 

a possibilidade de preservação das condições de reprodução social do grupo apesar da 

efetivação do empreendimento. Nesse sentido, a atuação daqueles agentes era 

direcionada a indicar para o grupo a possível compatibilidade entre a instalação de um 

grande projeto e respeito à comunidade (ASSIS, 2011).  

 

 

 



98 

 

 

 

3.2. A expansão do empreendimento: novos discursos e outras práticas  

 

Diferentemente, o segundo momento de atuação da empresa se caracteriza por 

um novo tipo de tratamento conferido às famílias e de discurso junto à comunidade. 

Nesse sentido, um dos moradores apresenta que: 

 

 

Aí quando começaram a fazer o empreendimento, já começou a vir outra 

pessoa que foi a doutora Jaqueline, foi outra que veio no processo também. 

Daí as coisas já foram começando a mudar, que a gente via que não era a 

mesma postura que eles estavam passando, que eles estavam comunicando à 

comunidade que já era necessário ter um reassentamento voluntário pra 

oferecer as famílias, pra gente sair por causa do barulho, pela poluição e isso 

então iria prejudicar a comunidade, então teria que sair da sua localidade pra 

ter uma nova área (D. S., Demanda, 31/03/2014). 

 

 

O relato do senhor D. S. indica, em primeiro lugar, que a mudança no modo de 

tratar os trabalhadores, de parte da empresa, é praticada pelo trabalho de novos agentes 

que entram em cena. Com a justificativa de que a expansão do empreendimento estava 

em curso, através da UTE Parnaíba II, a empresa passa a propagar a ideia de que era 

impraticável a permanência das famílias naquela área, dada a proximidade das 

instalações da termelétrica e a convivência com os impactos ambientais. Emergem no 

discurso da empresa a correlação entre risco para os moradores e a necessidade de 

reassentamento das famílias.  

Nota-se que o entrevistado separa o que entende como um primeiro momento da 

atuação da empresa, quando da presença de técnicos de consultoras contratados pra 

entrar em contato com as famílias. Compreende, hoje, perfeitamente, as manobras, tanto 

dos gestos quanto das palavras dos técnicos, para convencer as famílias de que a vida 

transcorreria normalmente, sem interrupção de suas atividades agrícolas, mesmo após a 

implantação das UTEs. 

Do ponto de vista do grupo, o discurso dos novos técnicos e funcionários 

enfatizava a correlação entre risco e saída das famílias, conforme indica o relato a 

seguir, do então presidente da associação de moradores do povoado:  

 

 

Depois com o gás que deu na região, eles disseram que iriam ampliar, que 

iam aumentar, iam ampliar a parte I [UTE Parnaíba] e a parte II [UTE 

Parnaíba II] desse projeto aí [Complexo Parnaíba]. Aí foi que [a empresa] 

veio a proposta se alguém não queria sair daqui pra outro lugar. O pessoal [as 
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famílias de Demanda] tudo se revoltou. Aí ninguém quis sair, ninguém quis 

[as famílias de Demanda], aí eles [funcionários da MPX] começaram a 

apresentar „pode acontecer isso, acontecer aquilo‟. Aí isso foi intimidando a 

comunidade. „Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo‟: as pessoas foram 

começando a aceitar o reassentamento por causa dos riscos (A. B. de. M. N, 

Demanda, 01/04/2014)   

 

 

O senhor A. B. é proprietário de terras, de cabeças de gado e de um engenho 

para produção de aguardente de cana, assim como antigo comprador da produção local 

de amêndoas de coco babaçu, o que marca sua diferenciação social e econômica em 

relação aos demais integrantes do grupo. Segundo a maioria dos entrevistados o fato de 

assumir o cargo de presidente da associação teria contribuído para diferenciá-lo mais 

ainda, via acúmulo de capital social, já que se tornou mais próximo dos funcionários da 

empresa. Esse acúmulo de prestígio e de renda se teria dado, inclusive, porque passou a 

ser assalariado da Duro Felguera. Aos olhos dos entrevistados, por meio dessa posição, 

ele teria conseguido elevar sua renda, aumentando visivelmente sua criação de gado. 

Além de seu salário como empregado da empresa espanhola, não pagava pastagens, já 

que seus animais passaram a pastar tanto no terreno do Complexo, como na área 

chamada “anfitriã”
52

. Ele também foi o único, segundo seu próprio relato, a ter um 

posto de trabalho privilegiado no processo de instalação do Complexo e contato direto 

com funcionários do alto escalão da MPX e contratadas, o que possibilitou um capital 

de relações, que esse trabalhador soube manobrar a seu benefício. Como foi destacado 

anteriormente, o senhor A. B., segundo visão dos moradores de Demanda com quem 

conversamos, foi cooptado pela empresa, tendo passado a utilizar o seu cargo de 

presidente para justificar e defender não o conjunto das famílias, mas as várias ações e 

posicionamentos da MPX/ENEVA no tocante à relação com os moradores. 

Dito isso, o seu relato vai além da crítica e destaca o sentimento de revolta que 

também lhe ocorreu como reação àquelas mudanças. A revolta, neste caso, guarda 

relação com a mudança de postura da empresa junto às famílias. Em outro trecho de sua 

entrevista, o senhor A. B. disse que: 

 

 

[…] porque se fosse pra dizer: „não vai ter problema nenhum‟, por essa zuada 

aí [ruído das turbinas das UTEs) eu aguento a vida toda, que dá de eu 

dormir... Por essa zuada que faz aí, eu aguento. Eu tenho medo é do gás. 

Vamos supor que estoura um cano aí de noite, todo mundo dormindo. 

Ninguém tá preparado... Chega bem aí, estamos bem aqui na frente [refere-se 
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 Área designada ao reassentamento. 
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à localização das casas no chamado “Campo”], o vento vem direitinho pra 

cá... aí morre todo mundo, quando for o outro dia de manhã...? (A. B. de M. 

N., Demanda, 01/04/2014)   

 

 

O que o relato indica é que há uma nova da situação vivida a partir do trabalho 

de convencimento por parte dos funcionários para que as famílias não mais permaneçam 

na localidade, através do destaque da ideia de riscos concernentes à operação do 

Complexo Parnaíba, como explosão, vazamento de gás, contaminação por resíduos, etc. 

Dessa maneira, as famílias se viram na obrigação de sair. 

Dessa forma, a mudança de postura da empresa valida novos termos como se 

pode apreender nos depoimentos acima, entretanto, não são simples enunciados e por 

isso demandam também um exercício reflexão, pois são prenhes de significado. 

Foucault (1992) aponta nesse sentido, que a formação de um conjunto de enunciados é 

delineada a partir de discursos homogêneos de determinado grupo social, em condições 

sociais específicas. Risco, por exemplo, é uma formulação cultural relevante e central na 

constituição da nossa sociedade moderna, como força cultural e política, completamente 

novas, pela interpenetração da sua relação com a produção de riqueza (BECK, 2010). 

Abrangente, está presente em diversos campos de conhecimento, inclusive nas 

abordagens socioantropológicas. A noção de risco aparece como objeto de reflexão da 

teoria social moderna, no contexto europeu, da década de 1960, vinculada à crescente 

preocupação com os efeitos da industrialização e globalização sobre o meio ambiente e 

consequências para as sociedades (NEVES, 2008, p.51).  

No contexto desta pesquisa, a noção de risco é estrategicamente utilizada no 

arsenal discursivo da empresa na relação com as famílias para legitimar e justificar sua 

saída da localidade.  

O Estudo de Análise de Risco – EAR – da UTE Parnaíba II apresentado pela 

MPX em 2011 conclui que: 

 

 

(…) não há nenhum efeito físico estimado que ultrapasse o limite da 

propriedade da MPX, não havendo, portanto, impacto externo à área da 

empresa. O estudo não indicou nenhuma área com população sendo atingida, 

não sendo, portanto, necessário desenvolver cálculos de Risco Social e 

Individual. Dessa forma, a operação da UTE Parnaíba 2 pode ser conduzida 

de maneira segura (MPX, 2011, p.33). 
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Nota-se, nesse sentido, uma contradição entre o discurso dos funcionários 

vinculados à MPX que atuavam diretamente em Demanda e o estudo técnico 

apresentado pela própria empresa. A conclusão do EAR pressupõe a correlação entre 

segurança do empreendimento e ausência de efeitos externos à propriedade da empresa 

que possa atingir área com população. A empresa se refere a risco somente a áreas nos 

limites da propriedade do Complexo, especialmente na ADA. 

O mapa abaixo, produzido pelo geógrafo da equipe de perícia, indica a 

configuração atual da disposição das unidades residenciais de Demanda e a chamada 

Área Diretamente Afetada do Complexo Parnaíba, considerada apenas a área de 

instalação do empreendimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por não existirem residências próximas à área do empreendimento, a empresa 

considera que Demanda não está na Área Diretamente Afetada, mas no entorno da Área 

de Influência Direta.  

 

Figura 2: Mapa da configuração espacial de Demanda com indicação da ADA do 

Complexo Parnaíba 

Fonte: Elaborado por Juscinaldo Almeida a partir da plotagem de pontos GPS em carta 

DSG. 
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No entorno do local onde está prevista a implantação da UTE Parnaíba 2 está 

localizada a comunidade da Demanda. Com a definição deste segundo 

projeto a Comunidade da Demanda pode ter uma perda de qualidade de vida, 

relacionada à convivência com duas obras de grande porte e depois com a 

operação dos projetos. Assim, apesar dos moradores da Demanda não 

estarem inseridos no terreno de propriedade da MPX, a empresa 

comprometeu-se a elaborar e implementar um Plano de Reassentamento 

(RIMA UTE PARNAÍBA 2, 2011, p.11). 

 

 

A empresa ressalta, nesse sentido, o aspecto físico do espaço desconsiderando as 

relações sociais existentes, forjadas historicamente pelas famílias no uso dos recursos 

daquela área. Institui uma invisibilidade sobre o território conformado pelo grupo ao 

longo de gerações. O que é problemático, do ponto de vista sociológico é a classificação 

do espaço, de modo que, a área onde está instalado o Complexo Parnaíba é vista pela 

empresa apenas juridicamente, ou seja, como propriedade privada. Para as famílias de 

Demanda aquele mesmo espaço faz parte do seu território, conforme apontamos em 

capítulo anterior.  

Essas colocações levam a refletir sobre o poder de classificação dos espaços, 

sobre a lógica que fixa áreas e da preponderância da propriedade privada, presentes no 

argumento da empresa. O que está em jogo é o poder de definir recortes e impor 

determinadas classificações sobre o espaço em relação aos impactos socioambientais, 

com base em critérios que desconsideram os modos segundo os quais o grupo o 

classifica, o delimita, organizando-o e nele se reproduzindo. Nos termos de Bourdieu 

(2009), pode-se dizer que essa situação remete ao poder da empresa de dividir e 

classificar o espaço social do grupo, introduzindo por decreto uma descontinuidade 

decisória na continuidade desse território.  

Dessa forma, a empresa propõe que a saída das famílias poderia ser resolvida 

com um Plano de Reassentamento. Conforme os impactos identificados nos EIAs UTE 

Parnaíba I e II foram previstas medidas para evitá-los, diminuí-los ou compensá-los por 

meio dos Programas Socioambientais para os chamados Meio Físico, Meio Biótico e 

Meio Socioeconômico. O Plano de Reassentamento está inserido neste último Programa 

do EIA UTE Parnaíba II.  

No EIA UTE Parnaíba II, nota-se que a empresa se propôs voluntariamente a 

realizar um Plano de Reassentamento, uma vez que, segundo ela, as famílias não se 

encontravam dentro da propriedade do Complexo Parnaíba.  
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A MPX se comprometeu a, voluntariamente, desenvolver um Plano de 

Reassentamento da comunidade da Demanda, considerada tradicional de 

acordo com o Decreto 6.040/2007. O Plano será desenvolvido de acordo com 

as premissas do Padrão de Desempenho do International Finance 

Corporation (IFC)-PS5. Com este compromisso do empreendedor a 

expectativa é de que o reassentamento seja uma oportunidade para a 

reestruturação dos meios de produção e reprodução econômica e social da 

comunidade, da configuração das relações sociais, das referências culturais, 

dos meios tradicionais de subsistência, dos hábitos e costumes da 

comunidade. Portanto, espera-se que ocorram melhorias das condições de 

moradia, de trabalho, de produção, renda, da oferta dos serviços de 

infraestrutura e, consequentemente, da qualidade de vida das famílias que 

compõe a Comunidade da Demanda. Destaca-se que serão propostas ações 

para a manutenção dos hábitos tradicionais desta comunidade (RIMA UTE 

PARNAÍBA 2, 2011, p.46). (g.n) 

 

 

Nota-se que há uma percepção etnocêntrica e uma desvalorização do modo de 

vida das famílias de Demanda, pois o grupo é classificado como vivendo em condições 

precárias de habitação, infraestrutura e renda e, do ponto de vista da empresa, somente o 

reassentamento voluntariamente proposto possibilitaria a mudança daquela condição.  

O Programa de Reassentamento Voluntário teve início com o processo de 

cadastramento das famílias de Demanda (julho de 2011 a julho de 2012). O 

reassentamento das famílias na chamada área anfitriã estava previsto para ocorrer, 

inicialmente, em janeiro de 2014, segundo o cronograma da empresa, alterada para o 

final do primeiro semestre de 2014, conforme indicado à SEMA, órgão licenciador do 

empreendimento (ICP, 2011, p.269). Ambos os prazos foram esgotados e o 

reassentamento não foi realizado até o presente momento.  

A questão central, no tocante ao cadastramento, é a discussão do número de 

famílias que constituem a comunidade, pois muitas vezes o recenseador do chamado 

empreendedor confundiu os conceitos de família e de unidade residencial. Numa mesma 

unidade residencial pode-se registrar mais de uma família, situações omitidas pela 

empresa, para fins de remanejamento para nova área. A MPX afirma em seus 

documentos que há 60 famílias no povoado e que 59 assinaram. Em outros documentos 

da empresa, porém, aparecem 61 famílias a serem transferidas para a nova área. 

Independentemente de não residirem em Demanda (caso de I. de A. S., D. C. C. 

e outros), ou morando em novas casas construídas em Demanda (J. R. de S., R. A. do 

N., K. N. M.) contabilizou-se, no âmbito da perícia, um total de 76 famílias residentes, o 

que inclui alguns que não foram listados no plano de reassentamento e várias famílias 

não foram consideradas nos pleitos posteriores aos dois cadastramentos realizado pelo 

empreendedor. 
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O único morador que não assinou o termo de adesão é o senhor I. C., um dos 

homens mais idosos do povoado. Ele se recusou a assinar o termo levando em 

consideração a situação de sua filha mais nova, I. de A. S. Sua filha é professora da 

comunidade e passa vários dias ali, em casa dos seus pais, embora tenha residência na 

sede do município de Santo Antonio dos Lopes. O caso de seu I. C., relativo ao direito 

de sua filha, professora do local, nascida e criada em Demanda, diz respeito às regras de 

herança e de reprodução social do grupo. 

Aqui reside um tipo de problema que o cadastro realizado pelo empreendedor 

causou à dinâmica de reprodução do grupo. Um pai divide seu terreno com suas três 

filhas, em vida. Quando a empresa realiza o cadastro, a filha caçula tinha se casado e 

transferido sua moradia para Capinzal do Norte, embora passasse a semana toda 

trabalhando e convivendo com os pais em Demanda. Ela informa que ainda não havia 

construído uma casa e, portanto, de acordo com os critérios adotados pelo chamado 

empreendedor, não havendo edificação, não há direito. Ocorre que, para o senhor I. C., 

aceitar as condições impostas pela empresa, significaria deserdar uma de suas filhas. 

Além disso, não houve, de parte da empresa, o cumprimento dos prazos 

divulgados, nem a participação da comunidade em todos os momentos decisórios 

daquele Programa. Durante a pesquisa, constatou-se que existe a notícia de que o 

reassentamento das famílias de Demanda já havia sido realizado em sua totalidade, 

conforme divulgação da Synergia, empresa responsável pela efetivação do Programa de 

Reassentamento.  

 

A Synergia realizou, entre abril de 2012 e junho de 2013, o reassentamento 

voluntário da Comunidade da Demanda, considerada tradicional pela 

presença de mulheres quebradeiras de coco babaçu.
53

  

 

 

O reassentamento proposto pela empresa, embora tenha a designação de 

voluntário, não é entendido nesses termos pelos trabalhadores: 

 

 

Eu mesmo vou sem querer ir, eu sou obrigado a sair, eu saio. Nunca quis sair, 

e nem quero sair, vou sair porque sou obrigado a sair porque não pode ficar. 

Na verdade, sair é obrigatório, não é voluntário! (E. P. da S., Demanda, 

31/03/2014) 

 

                                                 
53

 Disponível em <http://www.synergiaconsultoria.com.br/projetos/ute-parnaiba-i-e-ii/>. Acesso em 

15.nov.2014. 
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(…) se fosse de livre espontânea vontade, eu chego à empresa e digo: „rapaz, 

eu quero sair‟, tudo bem... Agora, a empresa diz: „é voluntário‟. Por que é 

voluntário desse jeito se eu estou saindo por causa dos problemas que estão 

acontecendo? Eu não tô saindo voluntário. Eu tô saindo obrigado. Não é 

voluntário, e eu sempre discordo com eles [funcionários da MPX]. 

Voluntário não, é obrigado! Porque eles [funcionários da MPX] dizem: „se 

não quiser sair, não sai. Se você quiser ficar, você pode ficar‟. No começo 

tinha uma senhora que faltava me bater, a senhora Gisele, ela ficava p. 

comigo, teimando isso daí. Eu disse: „olha, a gente tá saindo daqui não é 

porque a gente queira, não é voluntário de jeito nenhum!‟. Eu já disse várias 

vezes pra eles que eu tô saindo daqui não é porque eu queira não, é porque é 

o jeito! (A. B. de M. N., Presidente da Associação de Demanda, 01/04/2014). 

 

 

Para a empresa esse Programa é uma ação espontânea e voluntária dos 

trabalhadores. Do ponto de vista do entrevistado, a aceitação do Programa pelas famílias 

tem um caráter de obrigatoriedade, pois as consequências das UTEs tornaram inviável a 

vida no lugar. A questão é que os termos voluntário e obrigatório expressam conteúdos 

políticos e que a expressão reassentamento voluntário esconde o processo social de 

deslocamento compulsório das famílias de Demanda.  

O deslocamento compulsório compreendido como o processo pelo qual 

determinados grupos sociais, em circunstâncias sobre as quais não dispõem de poder de 

deliberação, são obrigados a deixar ou transferir-se de suas casas e/ou de suas terras 

(MAGALHÃES, 2007, p.11). 

O termo reassentamento, em relação aos chamados grandes projetos de 

desenvolvimento, aparece na literatura ligado ao adjetivo involuntário, que pressupõe a 

condição de  deslocamento obrigatório, imposto pelos grandes empreendimentos às 

populações a serem reassentadas. De origem anglo-inglesa, a expressão reassentamento 

involuntário (involuntary resettlement) foi forjada para designar os processos de 

deslocamento compulsório decorrentes de intervenções propugnadas em razão de 

estratégias de desenvolvimento, sobretudo no que diz respeito às grandes obras de 

infraestrutura (MAGALHÃES, 2007, p.14).  

A definição de reassentamento involuntário, segundo identifica Magalhães 

(2007) é uma criação capitaneada no âmbito das políticas de financiamento do Banco 

Mundial, através do BIRD – Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento. No argumento do Banco Central, explica a autora, nas ações do 

interventor, seja o Estado ou agentes privados, é prevalecente a ideia de que o 

deslocamento compulsório é inevitável para o desenvolvimento regional ou nacional a 

partir de projetos de infraestrutura. De modo que o procedimento operacional para o 
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deslocamento compulsório seja o reassentamento. Magalhães (2007, p.99) conclui que, 

nessa perspectiva, trata-se de uma circunstância espacial, na qual interesses nacionais de 

longo alcance conflitam com interesses sociais e territoriais de grupos que são imediata 

e indiscutivelmente afetados. 

Dessa forma, não há, portanto, a ligação entre reassentamento e o termo 

voluntário. O chamado reassentamento voluntário, enquanto designação para o 

Programa de Reassentamento da comunidade de Demanda, pode-se supor, é invenção 

da empresa para estabelecer-se enquanto provedor espontâneo de possíveis melhorias 

sociais das famílias de Demanda e eximir-se dos problemas relacionados ao 

deslocamento compulsório. 

Além disso, é importante destacar que o termo “reassentamento”, conforme 

Magalhães (2007, p.129) derivada de “assentamento”, o qual por sua vez, tem origem 

numa formulação do próprio Estado, na execução de sua política agrária advinda das 

violentas disputas históricas de acesso à terra no nosso país. Ao contrário do que se 

verifica no contexto de implantação de projetos de infraestrutura, pesquisadores vêm 

utilizando o termo reassentamento, que sugere o empréstimo do sentido político 

conferido a assentamento, utilizando-se do prefixo “re”, exatamente para marcar a 

diferença dos “assentamentos” originários do deslocamento compulsório por grandes 

projetos, de outros provenientes da disputa de acesso a terra. É preciso, apontar que o 

termo assentamento, mesmo o empregado no caso da reforma agrária, tem uma base 

ideológica que pressupõe o Estado como provedor de terra para os camponeses, e aquele 

que insere esses trabalhadores na terra, quando, na verdade, na maior parte das 

situações, é o camponês que ou já estava na terra e lutou pra permanecer nela, ou estava 

fora e lutou pra entrar nela. O que há de problemático nas concepções dos termos em 

questão é que existe uma classificação política e ideológica – feita pelo Estado ou por 

setores empresariais ligados aos grandes projetos de desenvolvimento – sobre o 

camponês, que desvirtua a sua luta.  

No caso deste trabalho, o que se depreende dos relatos dos entrevistados é que 

não havia desejo por parte das famílias de sair de Demanda e que até se opuseram ao 

Programa de Reassentamento, mas, diante das pressões da empresa, terminaram por 

assinar um Termo de Adesão ao Reassentamento Voluntário de Demanda. Essa 

mudança se deu em função do trabalho de técnicos contratados pela MPX no 

convencimento das famílias que, por um lado, enfatizavam os riscos concernentes às 

operações do Complexo Parnaíba – como explosão, vazamento de gás, contaminação 
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por resíduos, etc – e, por outro, ressaltavam as melhorias para as famílias que, 

supostamente, trariam o Programa de Reassentamento. A intervenção da empresa 

através do Programa de Reassentamento, procurando demonstrar que teria um caráter 

beneficente, abstrai, segundo Magalhães (1992, p.60), a participação política dos 

camponeses, no qual ganham destaque expressões de doação, tais como: ajuda, 

destinação, benefícios, etc.  

Analisando o contexto de construção da hidrelétrica de Tucuruí no estado do 

Pará, inaugurada em 1984, Magalhães (1992) estuda o material produzido pela 

ELETRONORTE, responsável pela implantação daquele empreendimento e se 

confronta com a questão da empresa que realiza projetos de infraestrutura enquanto 

beneficiadora de populações atingidas. Segundo análise da autora, a forma concessiva 

apresentada pela empresa ELETRONORTE faz alusão a um tipo de dominação 

ideológica dos camponeses daquele contexto. A concessão de lotes, casa, etc. é 

apresentada pela ELETRONORTE como o produto objetivado do desenvolvimento no 

nível local gerado pelo empreendimento. Nesse sentido, a autora argumenta que esta 

forma concessiva prossegue em direção à consolidação de certa dose de legitimidade 

entre a parcela da sociedade que compartilha de ideologias e interesses 

“desenvolvimentistas” e “transformadores” (MAGALHÃES, 1992, p.60). 

A autora observa que, no caso da construção de hidrelétricas – estendo aqui para 

o caso das termelétricas do Complexo Parnaíba –, uma das justificativas acionadas 

pelas empresas no âmbito do setor elétrico, para a produção de um discurso de 

legitimação de suas intervenções, é considerarem a região onde se localiza(rá) o 

empreendimento hidrelétrico, ora como vazio demográfico, ora com reduzido nível de 

desenvolvimento socioeconômico. Assim, sua possível aferição é geralmente realizada 

através dos chamados “diagnósticos socioeconômicos” e de uma série de levantamentos 

“técnicos” que informam sobre a realidade social sob intervenção (MAGALHÃES, 

1992, p.27). No que se refere a esses diagnósticos e à visão da realidade social que eles 

informam, a autora afirma que Sigaud (1986) já destacava o “desencontro” que se 

verifica entre o modo segundo o qual a sociedade se organiza e a concepção que as 

empresas do setor elétrico têm dessa sociedade, especialmente no que diz respeito à 

situação social de grupos camponeses.  

No caso de Demanda, a ênfase sobre o conteúdo do Termo de Adesão contribuiu 

para uma aderência rápida e eficaz das famílias de Demanda. O conteúdo desse termo 

indicava que a empresa entregaria às famílias beneficiárias do Programa de 
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Reassentamento um lote com 3 hectares – tamanho mínimo exigido pelo INCRA para 

fracionamento de lotes de reassentamento –, acrescido da área de reserva legal; com 

unidades habitacionais com área padrão de 100 m², além de varanda e que contará 

ainda, com três dormitórios, saneamento básico, abastecimento de água potável 

encanada, energia elétrica, banheiro interno, espaço para lavagem de roupas e com o 

seguinte mobiliário: móveis para os quartos e sala, cozinha com fogão, geladeira e 

armários de casas, com todos os cômodos mobiliados, além de equipamentos sociais, 

como escola, duas igrejas, campo de futebol, área para comércio.  

A empresa se comprometeu, ainda, no Termo de Adesão, a apoiar a retomada 

das atividades agroextrativistas na chamada área anfitriã, aportando insumos, um trator 

para a Associação de Moradores de Demanda, apoio técnico de engenheiro agrônomo e 

auxílio à produção no valor de um salário mínimo federal por família cadastrada pelo 

prazo de 18 meses. Segundo relato de um dos moradores:  

 

 

O que tá naquele Termo de Adesão, cara, pra pessoa que… você tá morando 

aqui [comparação com a sua casa em Demanda] é mesmo que ganhar na 

Mega-Sena. Criaram expectativa muito grande pra essa comunidade, 

entendeu? Uma expectativa muito grande! (D. S., Demanda, 31/03/2014). 

 

 

A comparação do senhor D. S., neste caso, é no sentido de uma possibilidade 

real, certa e grandiosa de alteração de condição econômica para as famílias de 

Demanda, que foi incentivada pela empresa e cultivada pelo grupo com grande 

expectativa.  

Outra moradora relatou que: 

 

 

Lá [no reassentamento] a gente ia ter o que era da gente, ia ter 3hec de terra, 

o que era pouco mas se transformava em muito. Dizia [os funcionários da 

MPX] que nós não tinha isso, que era bom pra trabalhar, que era um terreno 

bom. Que [a MPX] indenizavam até as plantinhas que a gente tem no 

terreiro. [os funcionários da MPX] Disseram que [a MPX] iam dar tudo de 

novo que tudo ia ser bom. Que ia dar os 18 meses de salário. Aí teve muita 

gente que se imaginou “se eu não tenho uma casa boa aqui...” Encheu o 

contêiner [de famílias] pra assinar [o Termo de Adesão ao Programa de 

Reassentamento] (J. de O. S., Demanda, 08/04/2014).  

 

 

O relato de dona J. de O. S. narra uma sequência de benefícios que, segundo a 

empresa, seriam concedidos às famílias e que indicavam não só uma melhoria 
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socioeconômica, mas que promoveriam uma nova condição social: a de proprietários e 

não mais de posseiros. 

Diante da situação em que as famílias se encontravam após a instalação das 

UTEs, sem estoque de terras para cultivar e sem os recursos das áreas antes utilizadas, a 

entrevistada indica que, à primeira vista, o lote de três hectares para plantio poderia 

parecer mesmo um excelente “benefício” para o grupo.  

Dessa forma, os enunciados “deslocamento” e “reassentamento voluntário” 

permitem questionar as racionalidades calcadas na mitigação e compensação de 

impactos. Permitem identificar como ele é forjado através da ótica que concebe o 

empreendimento como provedor de melhores condições de vida à população atingida.  

Tais enunciados esquematizam possibilidades de conciliação entre os interesses 

antagônicos, pela introdução do uso de medidas chamadas compensatórias ou 

mitigadoras que tem o papel de ocultar os problemas implicados nos deslocamentos 

compulsórios, já deveras conhecidos em outros exemplos pelo país e que mascaram os 

impactos sociais e ambientais, prejuízos e violações.  

Segundo Assis (2011, p.233), a apropriação discursiva de valores e noções 

fortemente destacadas no campo ambiental – responsabilidade social; preservação 

ambiental; sustentabilidade – por esse tipo de empreendimento é utilizada não só para 

demonstrar que as relações entre desenvolvimento econômico e meio ambiente não são 

inexoravelmente excludentes, mas para construir e consolidar uma imagem-ilusão 

segundo a qual a implantação de usinas termelétricas não representa um comportamento 

predatório. Por outro lado, o autor argumenta que esse discurso ressignifica o emprego 

de medidas compensatórias, apresentando-as como vantagens que advêm da 

implantação dos empreendimentos, ao mesmo tempo em que invisibiliza os impactos 

sobre as populações e legitima iniquidades.  

Segundo as narrativas do grupo, as famílias relutaram em aceitar o Programa de 

Reassentamento e consideram que foram pressionadas e coagidas a assinar o já referido 

Termo de Adesão.  

 

 

Antes mesmo da gente assinar, era todo dia, tinha uma pessoa da MPX aqui 

na porta, influenciando, dando influência, influenciando pra assinar... se 

tivessem prometido só a casa, mas já prometeram demais! Primeiro disseram 

que ia ser a casa mobiliada toda, depois em outra reunião, disseram quais os 

cômodos da casa que iam ser mobiliados, já vieram mudando. Fizeram muita 

promessa, prometeram muito e não cumpriram nada. Se tivessem prometido 

pouco e cumprido... (E. B dos S., Demanda, 02/04/2014). 
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O relato de E. B. dos S. chama a atenção para o assédio dos funcionários da 

MPX, bem como de técnicos da equipe da consultora Synergia, responsável pelo 

reassentamento das famílias, visando a assinatura do Termos de Adesão.  

É preciso destacar que várias famílias foram excluídas do Programa de 

Reassentamento e solicitaram, via Defensoria Pública, inclusão
54

. Dez situações foram 

avaliadas pela MPX e somente cinco foram atendidas, porém com diferenciações em 

relação ao que fora acordado no Termo de Adesão. Os que foram contemplados 

receberiam unidades habitacionais menores, com 80 m² dentro do lote de seus pais sem 

os três hectares, com diferença de cômodos (dois dormitórios), mas com saneamento 

básico, abastecimento de água potável encanada, energia elétrica, banheiro interno, 

espaço para lavagem de roupas e com o seguinte mobiliário: móveis para os quartos e 

sala, cozinha com fogão, geladeira e armários.  

A luta das famílias não contempladas pela MPX demonstra o processo de 

reafirmação da condição camponesa, por se considerarem membros legítimos da 

comunidade, por terem nascido e crescido em Demanda, por trabalharem ali, terem seus 

parentes enterrados naquela localidade, independente se conseguiram construir casas na 

sede do munícipio, se passaram uma temporada fora para trabalhar, ou para acompanhar 

seus entes, etc. Com isso, percebemos um choque de visões de mundo sobre as formas e 

regras de constituição de família e moradia.  

Dessa forma, até hoje, a questão do reassentamento é tida pelo grupo como 

problemática e principal fonte de suas queixas e reivindicações, não só pelo fato da não 

contemplação de famílias que são reconhecidos como membros da comunidade de 

Demanda, mas, principalmente, pelo caráter de atuação da empresa em iludir, enganar e 

protelar a execução do Programa de Reassentamento. 

A não efetivação do reassentamento, até este momento, provoca uma indefinição 

social para as famílias de Demanda, que o aguarda com uma expectativa muito grande. 

Um dos moradores assim expressa: 

 

 

Porque ela [MPX/ENEVA] não cumpriu com o que prometeu 

[reassentamento], porque se ela não tivesse prometido nada pra nós, tava tudo 

bem! Mas o problema foi que ela prometeu uma coisa e aí [refere-se ao 

Programa de Reassentamento]... E aí ficou assim: a pessoa parado, fica 

naquela dúvida... a gente fica suspenso… “Como é que vai ser? Será que vai 

ser quando [a efetivação do reassentamento]? Será se eu faço roça ou não 

faço? Se era bom eu zelar pelo pé de fruta ou não zelar?” (…) Por que todo 

                                                 
54

 Situação analisada no laudo antropológico (PAULA ANDRADE et al, 2014) com profundidade. 
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mundo aqui, você vê que é umas pessoas aqui tudo é carente, ninguém tem 

economia assim pra dizer, pra ficar parado. Aqui é o seguinte: faz hoje e 

come amanhã. E aí aqui é o seguinte: se a gente passar uma semana parado, é 

um prejuízo. E passar um ano, dois... Esse negócio... e porque isso aqui 

[promessa do reassentamento] já está o quê? Foi em 2011 que começou 

[processo de cadastramento das famílias no Programa de Reassentamento], 

nós já estamos o quê? Em 2014! (A. J. dos S., Demanda, 05/04/2014). 

 

 

O senhor A. J. dos S. explica que a vida das famílias de Demanda, após a 

instalação do Complexo Parnaíba é de indefinição quanto ao reassentamento, ficou 

comprometida, em suspenso, parada, isto é, interrompida no que diz respeito à 

reprodução social, justamente porque não podem mais planejar e realizar atividades 

econômicas e sociais fundamentais, como, por exemplo, cultivar os alimentos e zelar 

pelo espaço. A questão que subjaz ao relato é quanto à problemática moral da 

incapacidade do grupo, nesse contexto, em não produzir ao menos, o que Wolf (1970) 

classifica como o mínimo calórico para manter a vida e possíveis excedentes, que 

servem aos chamados fundos de manutenção do grupo. Estes, considerados como 

montantes da produção destinados aos gastos necessários para a restauração dos 

instrumentos de produção (WOLF, 1970, p.19).  

O termo zelar é uma prática central na relação dos grupos camponeses com 

ambiente natural onde desenvolviam suas atividades agrícolas e extrativas, de modo que 

o sentido de zelar, tal como entendido pelas famílias de Demanda, encontra 

correspondência, portanto, no amplo significado de conservação da biodiversidade 

(LAUDO ANTROPOLÓGICO, 2014, p.46). 

O relato do senhor A. J. dos S. é imprescindível para que se tenha a dimensão 

quanto aos impactos de outra ordem, sofridos pelas famílias de Demanda, que não 

somente àqueles que dizem respeito à perda do babaçual, à interdição dos caminhos 

tradicionais, à poluição dos corpos d‟água, aos efeitos do gás e do barulho das turbinas 

para a saúde. Nesse sentido, outro relato enfatiza essa apreensão:  

 

 

O que deu prejuízo foi uma promessa [reassentamento] que apareceu e que 

não foi realizada. Essa incomodou todo cristão! Desde o momento em que é 

prometido uma coisa e aquilo não aparece, incomoda. Quer dizer, toda a vida 

que você vai dormir, que na hora que você tá limpando seu pensamento, sua 

trajetória, você lembra „e se não der certo?‟. É uma incerteza! Aí você “sim, 

mas será que sai tal dia? Eu vou fazer isso assim, assim e assim”… e nada e 

nada e nada. Tudo que se coloca na cabeça que não dá certo e que não vem 

dentro do certo é um prejuízo grande. Fico imaginando naquela proposta 

entre o certo e o errado: „se eu for assim, dá certo, se eu for assim, não der?‟; 

planejando minha vida. Por isso que eu estou trabalhando pouco. Eu trabalho 
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mais lá em casa do que aqui. Todo mundo que mora aqui tá impedido. Como 

você vai melhorar sua casinha se você vai sair? Então fica o seu 

planejamento em vão. Se fosse nós que tivesse dando esse bolo neles, aí o 

exército chegava ligeiro... só sabe é nós quem mora aqui... esse chafurdo na 

cabeça da pessoa, isso aí foi grande demais... aqui falando bem direitinho, 

aqui nós estamos com prejuízo em tudo, agora nessa questão do vai não vai, é 

onde o prejuízo tá maior, agora prejuízo de ruído, de lama, de poluição, isso 

aí faz tempo, já estamos acostumados. Olha você passar, você viver sem ter o 

seu juízo equilibrado do tanto que nós estamos passando, quem sabe é só nós! 

Só nós que sabe como é esse negócio aí! Todo mundo tem um plano, por 

mais pobre que seja, entendeu? (A. S. A., Demanda, 06/04/2014). 

 

 

O senhor A. S. A. ressalta vários desdobramentos negativos devido ao atraso na 

efetivação do Programa de Reassentamento. Destaca o que chama de “chafurdo na 

cabeça da pessoa” para indicar a desestabilização e incômodo emocionais, e a 

incapacidade de controlar o próprio planejamento em todas as esferas da vida. Segundo 

o ponto de vista dos dois entrevistados, essas situações também se apresentam como 

prejuízos decorrentes do empreendimento, em referência à não concretização do 

reassentamento. Apreende-se, assim, que são tão violentos quanto os outros impactos já 

destacados anteriormente. 

A partir das colocações do senhor A. J. dos S. e as explicações do senhor A. S. 

A., que o reassentamento é cultivado no imaginário social do grupo como uma 

promessa. O que isso significa? 

O termo promessa no sistema de crença camponês remete para o terreno do 

sagrado, do religioso, em que se assume obrigações específicas com um(a) santo(a) em 

troca de graças/pedidos que foram solicitados, e pelo(s) santo(s) concedidos. Uma vez 

lançada a promessa por parte do camponês ele se compromete a cumprir a obrigação 

autoimposta com o santo/a santa, com data e local determinados. O que fundamenta a 

promessa é a natureza da obrigação do compromisso estabelecido entre camponês e 

santo (a), de modo que o camponês leva muito a sério estas obrigações, pois existe uma 

dívida a cumprir (FORMAM, 2009, p.250). E essa premissa ultrapassa o âmbito 

religioso, sendo vivida em outras esferas sociais de camponês para camponês e 

camponês e outros atores, enfatiza Formam (2009). 

Dessa forma, assumindo a obrigação de realizar o Programa de Reassentamento 

a MPX/ENEVA estabeleceu uma promessa, uma dívida social com grupo, um contrato 

social e simbólico (MAUSS, 2003), que deveria ser cumprida nos tempos acordados. 

Protelado pela empresa, “o tempo” dessa promessa, o grupo diminui sua confiança na 
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capacidade que a MPX/ENEVA tem para concretizá-la, ficando, nesse sentido, pelas 

famílias, desacreditada.  

É importante apontar que, mesmo com a mudança de nome social de MPX para 

ENEVA e com a alteração do corpo de acionistas da empresa, o que diminuiu o poder 

de decisão do empresário Eike Batista, os funcionários que atuam diretamente no 

povoado, vinculados ao empreendimento, continuaram os mesmos. Estes começaram a 

justificar o atraso do reassentamento na alegação de mudança de acionistas que não 

aprovaram de todo o orçamento do Plano de Reassentamento. Independentemente disso, 

para o grupo, o que permanece é o caráter de promessa nos termos estabelecidos no 

Termo de Adesão, ou seja, a dívida social, simbólica e jurídica a ser cumprida.  

Diante da instalação e expansão do Complexo Parnaíba a empresa estabeleceu 

os chamados Programas de Acompanhamento e de Compensação, entre eles o 

“Programa de Reassentamento Voluntário da Comunidade Demanda”, ao qual busquei 

dar uma maior atenção, pois ele é central na conjuntura de atuação e relação com o 

grupo. É nesse contexto que identifico, a partir dos dados produzidos no âmbito da 

perícia, a emergência do conflito entre o conjunto das famílias e a empresa e uma série 

de ações de reclames e enfrentamentos, individuais e coletivos por parte das famílias. 

Essas ações se dão, num primeiro momento, no nível local, expandindo-se para além 

dos limites do povoado após as atividades da perícia antropológica.  

Alguns membros da comunidade começam a estabelecer relações com novos 

mediadores institucionais e políticos, passando a vir à capital do estado para reuniões 

com a SMDH, com o Procurador do MPF, com o Promotor de Conflitos Agrários, do 

MPE. Chamo atenção que este trabalho foca análise nos enfrentamentos que se deram 

no âmbito local de Demanda, entre as famílias e a empresa, de modo que em outros 

trabalhos, possa ser possível explorar a constituição dos enfrentamentos forjados em 

níveis extralocais. A compreensão da produção de tais enfrentamentos será objetivo do 

capítulo a seguir.  
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CAPÍTULO V 

ENFRENTAMENTO POLÍTICO E RESISTÊNCIA CAMPONESA  

 

1. Contextos de referência para o enfrentamento 

 

O capítulo anterior apontou para o processo de constituição de discursos e 

práticas produzidas na relação da empresa com os moradores de Demanda, em 

temporalidades distintas. Um dos resultados desse processo é a conformação de um 

contexto de indefinição social às famílias e a produção das bases de justificação da 

revolta. Justamente sob essas condições, foram forjadas intensamente, por parte das 

famílias, ações individuais e coletivas de crítica, de cobrança, de pressão e de 

enfrentamento à empresa MPX/ENEVA.  

Dessa forma, o objetivo deste último capítulo é compreender os fatores que 

fundamentaram as ações de enfrentamento por parte do grupo contra a empresa que, 

segundo o olhar nativo, é representada por agentes, locais e referências materiais 

específicos que remetem à presença, à atuação e ao poder da empresa espalhados em 

Demanda. O capítulo visa tomar para análise algumas situações que chamei de 

enfrentamento, tentando responder ao objeto de pesquisa, traduzido nas seguintes 

questões de interesse: qual o contexto de referência para que ações de enfrentamento 

sejam realizadas pelo grupo? Que ações são escolhidas pelo grupo como forma de 

enfrentamento político na relação com a empresa? Quais os espaços para a realização 

das ações de enfrentamento? Em que medida essas ações de enfrentamento configuram 

uma experiência política de resistência? Esse tipo de resistência é em que medida eficaz 

na busca de objetivos e interesses elegidos pelo grupo diante do confronto com 

antagonistas? 

Assim, o capítulo se divide em tópicos que: 1) apresentam situações concretas 

que coadunam exemplos da tentativa de controle e violação de direitos por parte da 

empresa e reações de enfrentamento de parte das famílias e 2) apresenta uma primeira 

reflexão das situações de enfrentamento, pois a análise não se esgota neste trabalho. 

 

2. Ações de enfrentamento diante de controles e violações  

 

A reação de crítica e enfrentamento por parte da comunidade se relacionam a 

ações realizadas pela MPX e o corpo de agentes, situações que remetem à tentativa de 



115 

 

 

 

controle e violação de direitos, exercidas pela empresa no contexto de instalação do 

empreendimento.  

Como foi apontado ao longo do texto, os agentes vinculados à MPX são os 

funcionários que atuaram e atuam diretamente na comunidade em nome da empresa e 

do Complexo Parnaíba: técnicos de consultoria, engenheiros, psicóloga, advogados, 

assistentes sociais e outros funcionários, como motoristas, vigilantes, etc.  

Os locais que remetem para a presença da empresa e do Complexo Parnaíba, 

referem-se, em específico neste trabalho, ao chamado Ponto de Atendimento, estrutura 

fixa, instalada em um contêiner, que funcionava como espaço de recepção às famílias, 

de modo que ali fossem tratados assuntos como reclamações, comunicações oficiais, 

requisições. É importante pontuar que esse espaço foi criado como parte das “Ações de 

Gestão”, recomendadas pela legislação ambiental, indicadas nos estudos técnicos 

EIA/RIMA. 

 

 

(...) Ações de Gestão são propostas para os diferentes impactos ambientais 

identificados, que correspondem a planos e programas ambientais e ações de 

controle, mitigação, monitoramento, compensação ambiental e de 

potencialização de impactos positivos. (RIMA – USINA TERMELÉTRICA 

PARNAÍBA II, 2009, p.11:801). 

 

 

As chamadas Ações de Gestão deveriam ser desenvolvidas pela empresa 

responsável pelo empreendimento, através de “Programas”, entre eles o Programa de 

Comunicação Social vinculado aos chamados PROGRAMAS PARA O MEIO 

SOCIOECONÔMICO e subprograma “Monitoramento da Vizinhança”. Os chamados 

Programas são “Diretrizes relacionadas às ações de gestão propostas para os impactos 

identificados” (RIMA – USINA TERMELÉTRICA PARNAÍBA II, 2009, p.11). 

O Programa de Comunicação possibilita à empresa indicar ao órgão licenciador 

que está cumprindo as exigências da legislação, referentes à criação de canais de 

comunicação participativa com a comunidade, visando garantir – com o cumprimento 

de outras exigências – as licenças necessárias à instalação e operação do 

empreendimento.  

No Ponto de Atendimento é que foram concentradas as ações de enfrentamento. 

Outro local que remete para a presença da empresa são as chamadas guaritas. As 

guaritas são construções que funcionam como abrigo para os chamados sentinelas ou 

vigilantes. Estes exercem a função de vigiar e guarnecer a propriedade de quem os 
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contratou. Representam a presença e o poder da empresa porque estão instaladas em 

áreas estratégicas da propriedade da MPX/ENEVA que atravessam pontos fundamentais 

dos caminhos tradicionais ao grupo, atualmente interditados ou destruídos. Os 

moradores são impedidos pelos vigilantes de atravessar ou transitar pelos caminhos que 

um dia foram utilizados de forma segura. Além das guaritas já instaladas nas diversas 

portarias e acessos do Complexo Parnaíba, logo assim que adquiriu o terreno para 

instalação das UTEs, a empresa tentou construir uma espécie de portaria de acesso à 

suas áreas em trecho da estrada principal que o liga o povoado à BR-135.  

O que considero como referências materiais são as cercas, placas de aviso, 

carros, caminhões que representavam também a presença da empresa em Demanda. 

Foram identificadas situações em que houve corte de cerca, destruição e queima de 

placas, por moradores de Demanda. Alguns moradores, individualmente até, realizaram 

ocupações em trechos da estrada principal do povoado para impedir o trânsito daqueles 

veículos.  

As situações que remetem à tentativa de controle e violação de direitos, 

exercidas pela empresa no contexto de instalação do empreendimento, foram muitas, 

segundo apreensão do material de pesquisa. Serão apresentadas aqui apenas algumas 

situações que coadunam exemplos da tentativa de controle e violação de direitos de 

parte da empresa e reações de enfrentamento de parte das famílias de Demanda. A partir 

dessa perspectiva metodológica quero chamar atenção para o fato de que o grupo não é 

alheio às circunstâncias conflitivas que foram emergindo na relação com a empresa, 

muito menos inerte, passivo e acrítico.  

 

2.1. O portão e o cercamento  

 

Assim que a MPX adquiriu o terreno da Fazenda Maravilha para iniciar o 

processo de instalação do Complexo Parnaíba, cercou o perímetro de sua propriedade. 

Intencionou construir, em determinado trecho da estrada principal do povoado, que o 

liga à BR-135, na altura do chamado Alto Alegre, uma espécie de portaria de acesso à 

suas áreas.  

Quanto a isso, um dos moradores relata:  

 

 

(…) ainda fizeram [remete à MPX] os mourões, iam colocar os portões, mas 

foi a comunidade que repugnou, nós não aceitemos! E eles [MPX] queriam 
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colocar era no início, logo, assim que eles compraram, quando eles estavam 

colocando a cerca, no cercamento da terra. Um portão pra carro, e outro 

portão pra gente a pés, e moto, mais estreitinho... E que o pessoal da 

comunidade cada um ia usar um crachá. E quando a gente viesse tarde da 

noite só ia entrar de crachá e se não tivesse ficava pro lado de lá mesmo... o 

portão ainda fez foi vir, foi voltado pra trás porque ninguém aceitou. 

Perita: E se alguém quisesse visitar o senhor? 

Chegasse um parente nosso lá no portão não entrava, não tinha crachá. Nós 

não aceitemos (E. P. da S., Demanda, 31/03/2014). 

 

 

Para a empresa poderia tal construção ser estratégica e fundamental ao acesso às 

suas áreas, mas para as famílias de Demanda, essa situação indica uma invasão, uma 

intrusão ao território da comunidade, porque o que pertence à empresa diz respeito aos 

limites de sua propriedade, da cerca para o interior do terreno e não o contrário. É 

também uma violação ao direito básico de ir e vir.  

Para além da ilegalidade do ato – não estava fazendo isto no terreno dela, mas 

em uma estrada municipal –, o relato do morador ajuda a visualizar a grande questão: a 

tentativa da empresa em estabelecer o monitoramento absoluto sobre as idas e vindas de 

pessoas ao povoado. A MPX, dessa forma, tenta instituir-se enquanto autoridade para 

decidir e controlar sobre a mobilidade do grupo.  

Sobre esse episódio, um casal de moradores em uma das entrevistas com a 

equipe de perícia relatou: 

  

 

Edilene: Antes de eles virem eles [remete à MPX] queriam fazer uma guarita 

para ali [nas imediações do Alto Alegre].  

Gilson: colocar um portão pra ficar cercado... 

Edilene: nós não aceitemos não, para passar lá só quando eles [remete à 

MPX] quisesse… 

Gilson: na hora que eles [remete à MPX] quer. 

Perita – e como vocês fizeram para eles não botarem o cadeado? 

Gilson: não, nós não fizemos, a gente não deixamos! 

(E. A. S. e G. de O. S., Demanda, 31/03/2014). 

 

 

O relato do casal indica sobre o que entendem pela função de tal construção. 

Segundo G. de O. S. a portaria, com suas guaritas e portão, caso se concretizasse, 

representaria um claro impedimento ao direito de ir e vir, levando à ideia de prisão, 

fazendo com que grupo vivesse uma espécie de confinamento.  

Dessa forma, esse evento deve ser entendido como o produto de uma imposição 

e divisão arbitrárias (BOURDIEU, 2009), que a empresa realiza sobre o espaço da 

comunidade. Remete, nesse sentido, para a intenção da empresa em manter sob 
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vigilância e controle as famílias de Demanda, bem como seus parentes e outros 

indivíduos que ali transitassem.  

Foucault (2002) indica que determinados “projetos arquitetônicos” são 

mecanismos e dispositivos disciplinares que permitem vigilância e controle social, 

através do mecanismo panóptico. A situação empírica estudada pelo autor é outra: 

modelos arquitetônicos de prisões, asilos, manicômios. Foucault reflete tais construções 

físicas que desempenham funções sociais a partir da existência do panóptico. Esse 

termo se refere ao modelo ou dispositivo pelo qual se concebe uma construção espacial 

com a possibilidade de visualizar e controlar o comportamento de indivíduos.  

A partir das considerações de Foucault (2002), compreende-se o que está em 

jogo na situação de Demanda é a tentativa, por parte da empresa, de concretizar o 

controle social, através de mecanismos disciplinares, que permitiriam a vigilância e 

domínio dos indivíduos. Dessa forma, muro, portão, cadeado e crachá podem ser 

pensados como facetas objetivadas de dominação. Haveria a intenção do controle de 

quem entra e quem sai, o tempo todo, sem parar. Uma maneira de subordinar 

completamente a vida diária do grupo à observação, ao controle. 

Por outro lado, essa é uma situação emblemática de conflito territorial marcado 

pela sobreposição de reivindicações de diversos segmentos sociais, portadores de 

identidades e lógicas culturais diferenciadas, sobre o mesmo recorte espacial (ZHOURI 

E LASCHEFSKI, 2010, p.23), que é instaurado desde a aquisição da Fazenda pela 

MPX. A estrada, mesmo estando “fora da propriedade da MPX”, passa a ser entendida, 

pela empresa como um recorte espacial neutro e livre a ser utilizado.  

Essa situação também reflete a reação das famílias, que resistiram à essa forma 

de dominação, a partir do princípio da autonomia, não permitindo serem controladas.  

 

2.2. Danificação da estrada e interdição de caminhos 

 

Conforme os relatos dos moradores de Demanda, as condições físicas da estrada 

principal do povoado foram completamente alteradas com as obras de instalação do 

Complexo Parnaíba. Essa via de acesso ao povoado foi completamente danificada por 

conta da intensidade de tráfego de veículos pesados, naquela fase de construção das 

UTEs. A ponte de madeira do povoado foi totalmente destruída, pois não suportou o 

ininterrupto trânsito dos veículos de grande porte.  
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Muitos moradores relatam que ficavam horas esperando caminhões, tratores e 

outras máquinas pesadas desbloquearem trechos da estrada. Ficavam impedidos de sair 

do povoado para trabalhar, para ir a consultas médicas, para vender seus produtos ou 

fazer compras. Vários entrevistados contaram que durante o período das chuvas era 

impossível transitar pela estrada e se viam obrigados a deixar suas motos ou carros em 

algum trecho do caminho e continuar a pé até suas casas. O ônibus escolar que atende 

ao povoado, muitas vezes também não conseguiu apanhar os estudantes, pelas péssimas 

condições da estrada.  

Além desses problemas, causou revolta nas famílias de Demanda o fato de os 

veículos das empresas terceirizadas transitarem com intensa frequência na estrada do 

povoado e não nas estradas construídas pela MPX, de acesso ao Complexo Parnaíba. 

Sobre isso, uma das moradoras relata que:  

 

 

E a nossa estrada aqui, eles [motoristas de empresas contratadas para a 

construção do Complexo Parnaíba] vivem direto transitando. Eles fazem 

muitas coisas erradas aqui, como é que eles podem usar a estrada que nós 

passa e nós não pode usar a deles [estradas construídas pela MPX dentro do 

Complexo], que dá do povo ir [para outras localidades, especialmente a sede 

do município de Santo Antonio dos Lopes], por que não pode? (E. A. S., 

Demanda, 31/03/2014). 

 

 

Há uma questão em jogo nessa situação: a ausência de equidade. Há uma 

equivalência diferenciada de poder no acesso ao espaço, neste caso a estrada, pois a 

empresa impõe regimes e princípios diferenciados de utilização e acesso a essa via.  

Um dos casos registrados no laudo, e que apresento aqui, é emblemático, nesse 

sentido. As mães, preocupadas com a segurança, principalmente, dos filhos menores, 

narraram que as crianças
55

 não podem mais transitar livremente, pois correm o risco de 

serem atropeladas, pois, além do constante fluxo, alguns veículos passam com alta 

velocidade. Dona Ana, interpelando a este respeito o motorista de uma carreta, recebeu 

a seguinte resposta que lhe causou revolta: “prenda os meninos em casa”.  

Foi o estopim para que as mulheres, acionando um princípio da maternidade, 

iniciassem uma reivindicação, que começou com a senhora Ana que mobilizou dona 

Augusta e outras mulheres.  

                                                 
55

 No povoado existem, segundo levantamentos da perícia, 48 crianças (0-12anos, pela referência do 

Estatuto da Criança e do Adolescente) em 64 famílias.  
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Reunidas, as mulheres foram ao contêiner e exigiram aos funcionários da MPX 

que atuavam no Ponto de Atendimento que houvesse imediata mudança de trajeto dos 

veículos para as estradas nos limites apenas Complexo Parnaíba. Além dessa ação, as 

mães paravam os veículos e falavam diretamente aos  motoristas que seus caminhões e 

outros veículos deixassem de passar pela estrada do povoado.  

A MPX, por sua vez atendeu a esse pedido de maneira curiosa. Instalou na 

entrada do povoado, nas margens da BR-135, uma placa com letras garrafais com a 

seguinte indicação: “Proibido trânsito de veículos a serviço da UTE Parnaíba”, e 

continuou a utilizar a estrada do povoado, desta vez, com menos frequência. A 

instalação da placa não resolveu a situação porque os veículos ainda utilizam a estrada 

do povoado.  

Além da questão da estrada, os caminhos tradicionais, chamados Caminho do 

Cardoso, Caminho da Serra ou Bonfim, Caminho da Jurema foram interditados ou 

destruídos pela MPX e suas terceirizadas no processo de instalação do Complexo. Sobre 

isso, vários moradores relataram que:  

 

 

A empresa cortou nossos caminho antigo (N. V. de M., Demanda, 

07/04/2014). 

 

Ela [MPX] fechou nossos caminhos (S. da S., Demanda, 07/04/2014). 

 

Não deixam ninguém passar mais por ali por dentro, já fecharam as estradas 

tudo… [os caminhos antigos utilizados pelo grupo] (C. R. M., Demanda, 

02/04/2014). 

 

 

Os relatos possibilitam refletir sobre possíveis novas formas de cercamento dos 

camponeses, que não se efetivam com a materialidade das cercas, mas pelo aspecto 

simbólico subjacente ao processo de apoderamento do território do grupo, neste caso, 

através da interdição dos caminhos tradicionais ao grupo e a proibição ao seu acesso. 

Além dos prejuízos físicos à estrada, autodenominado desmantelo, os moradores 

sofrem constrangimentos quanto à autonomia da mobilidade. Com isso, emerge a 

revolta pelo que consideram desmantelo do caminho principal e pelo impedimento de 

utilizar outras vias alternativas que estavam habituados a usufruir.  

Em relação a esses problemas vividos pelos moradores de Demanda, segundo 

narrativas do grupo, foram realizadas reclamações à MPX por parte das famílias. 

Exigiam a alteração da rota dos veículos vinculados à MPX e/ou contratadas na fase de 
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construção das UTEs; providências quanto às condições físicas da estrada do povoado 

que foram severamente alteradas. 

Essas manifestações, quando ocorridas na estrada, são autodenominadas pelos 

entrevistados de greves na estrada. Segundo compreensão dos relatos, a partir de 

informações das entrevistas gravadas e das anotadas em caderno de campo para o 

âmbito da perícia, trata-se de uma forma de insurgência e enfrentamento que se dá
56

 por 

meio de ações de ocupação em determinados trechos da estrada, realizadas individual 

ou coletivamente. Visavam pressionar a empresa quanto aos problemas vividos pelas 

famílias de Demanda, que diziam respeito não só à questão da estrada, mas à 

indefinição do reassentamento, do atraso das compensações, etc. As reivindicações se 

tornavam múltiplas.  

Segundo as narrativas do grupo, os moradores, homens e mulheres se reuniam e 

se dirigiam aos pontos da estrada escolhidos, ocupavam e faziam barreiras com toras 

paus, galhos, etc. Atravessavam suas motos e bicicletas em trechos estratégicos da 

estrada, impedindo o trânsito dos veículos pertencentes à MPX e demais contratadas.  

Ocorriam situações individuais de greve. Um exemplo é o do senhor J. F. da S. 

O morador relatou que que ele sozinho, muitas vezes empreendia ações que 

autodenominava de greve na estrada: ocupava-a em certo trecho, lá deixava sua moto e 

aguardava algum agente ligado ao Complexo Parnaíba para reclamar acerca das más 

condições da estrada, da indefinição do reassentamento ou qualquer outra reclamação 

sobre ações da empresa que, do seu ponto de vista, prejudicassem a comunidade.  

Dessa forma, a ocupação da estrada por meios dos bloqueios, autodenominada 

greve – deve ser pensada como um uma forma de luta desses atores e de uma ação 

coletiva no repertório de enfretamento do grupo (COMERFORD, 1999). Segundo 

Comerford (1999), esta forma de ação busca caracterizar e legitimar publicamente a 

transgressão e a demarcação de fronteiras socioespaciais e simbólicas e, com isso 

lançar, ao mesmo tempo, uma crítica e uma resposta de parte do grupo que a realiza.  

O grupo se organiza e se lança a um processo de pressão local, face a face, 

contra aqueles que os atingem. Nesse sentido, podemos pensar a estrada como um 

espaço social de crítica e um locus de enfrentamento público com o empreendedor, mas 

                                                 
56

 Em telefonema a uma das moradoras de Demanda, que fiz em meados do mês de janeiro (2015), com a 

intenção de saber como estavam as pessoas do povoado e a “situação do reassentamento”. Um dos 

comentários da moradora foi de que as obras para a construção do reassentamento não avançou da 

terraplanagem e marcação dos lotes. Contou brevemente que vários moradores se dirigiram à área anfitriã 

e realizaram uma manifestação como forma de pressionar o aceleramento das obras. Comento essa 

informação para indicar que há um processo de enfretamento em curso. 
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também um espaço social de solidariedade e coesão do grupo que enfrenta “junto” 

(COMERFORD, 1999, p. 143). 

 

2.3. Atraso de compensações  

 

O “Programa de Ações para Atividade Agroextrativista” dirigido às quebradeiras 

de coco foi executado de maneira problemática por parte da empresa. Em primeiro 

lugar, o cadastro realizado pela empresa excluiu dezenas de quebradeiras de coco, 

reconhecidas pelo grupo como tais. Sobre isso, uma das quebradeiras relata: 

 

P: E quem não entrou mais além da senhora, Dona Dete?  

E: Maria de Lourdes Teixeira Celestino, a Dica, minha irmã que não entrou 

também. Ela chorou muito aqui que ela nunca entrou também. Ela morou 

aqui quarenta e tantos anos, a bicha velha quebrava coco noite e dia e a outra 

é Francisca Teixeira dos Santos, a Dedê, também não entrou. A minha irmã, 

essa já faleceu, mas estava viva no tempo do cadastro, e ela chorou muito 

porque disseram que ela não era quebradeira de coco! Da minha família 

foram 4, que não entremo. Ela que não colocou [Joquebede Dias], foi ela, 

porque era ela que estava colocando [os nomes]. Não entrou nenhuma. Via só 

os outros passando aí com dinheiro, e tinha delas que batia no bolso, e eu 

nem (...). E a gente mora aqui há 43 anos! Eu que saí pra Fortaleza, passei 

uns tempos pra lá, pra lá e pra cá, e agora estou amarrada aqui. Morando aqui 

há 43 anos, quebrando coco direto, e não fui quebradeira de coco. Até os que 

no começo eu vendia coco, ainda estão vivos, morreu nenhum não, que eu 

vendia coco direto. E aí não sei por que não me botaram. Até hoje eu quebro, 

tem bem ali um monte de coco, até hoje eu quebro.  

P: E foi muita gente da sua família, né? 

E: minha família não quiseram botar não. Não botaram não. 

P: Deixou a senhora, a sua irmã e sua sobrinha fora... 

E: E a mulher do meu sobrinho, que morava bem ali naquela casinha. Deixou 

tudo fora, não botaram não, a Lucimar. 

P: contei mais de 10 mulheres não entraram no cadastro e sempre quebraram 

coco? 

E: todas! Todo tempo, as pobre velha quebrando coco (...) eu passei, eu 

passei sem esse dinheiro delas, graças a Deus, mas eu passei chateada. 

Depois me arrependi de ter adulado ela [Joquebede Dias], três vezes falando 

na calma, eu não me esqueço não... (F. T. C., Demanda, 22/05/2014). 

 

 

O relato da trabalhadora permite indicar a problemática que gira em torno do 

atraso das compensações referentes a este programa. A questão sociológica é quanto à 

classificação dos sujeitos, pois está em jogo uma disputa sobre a definição da identidade 

de quebradeira de coco, a partir de critérios externos ao grupo, que define “quem entra” 

e “quem não entra”, desconsiderando os critérios do grupo que é o único responsável 

por reconhecer “quem é” e “quem não é” quebradeira de coco. Além disso, a 

funcionária não seguiu as considerações dos próprios estudos técnicos da empresa, que 

afirmam existir ao menos uma (01) quebradeira em cada família.  
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Os prejuízos de não serem incluídas no cadastro como quebradeiras de coco, 

impossibilitou às mulheres de receber os valores da compensação. Por outro lado, a 

senhora Francisca indica que essa situação causou incômodos emocionais e morais 

perante o grupo, pois estabeleceu uma diferenciação identitária.  

Em segundo lugar, o chamado ressarcimento pelas perdas materiais em função 

da supressão do babaçual, em forma de recurso monetário, foi repassado às mulheres 

com dois agravantes. O primeiro diz respeito ao valor da compensação, muito aquém da 

renda produzida pelas mulheres com a produção do coco babaçu. O segundo se refere 

ao atraso na transferência dos valores para as quebradeiras de coco, chegando a 

intervalos de meses.  

Além disso, a definição deste programa incluía a obrigatoriedade imposta às 

mulheres de frequentar cursos e capacitações. Eram sujeitas a essa condição para terem 

direito à quantia estabelecida pela empresa como ressarcimento às perdas materiais pela 

supressão do babaçual. Sobre essa questão, uma das quebradeiras explica: 

 

[...] tinha que fazer uma tarefa e tinha que ir [para os cursos e capacitações]. 

De manhã e de tarde, a gente saía daqui [de suas casas], aí fazia lá, como se 

fosse o curso que eles tivessem dando pra gente, mas não era um salário que 

eles davam não, era 150 por mês, às vezes até atrasava, aí foi aumentando, 

mas nunca chegou a um salário, aí parou em 250. Isso foi durante um ano, 

mas a gente recebeu quase já completando dois anos. Porque atrasava, não 

pagava. Pela quantia que eles davam e pelo atraso, a gente perdia mais tempo 

do que ganhava, porque aí a gente saía daqui pra ir pra lá, aí não podia ir 

quebrar coco porque tinha que ir, aí chegava o mês pra ganhar 150... atrasava, 

ainda não dava, aí as contas ficavam atrasadas. (A. C. A. R., Demanda, 

05/04/2014). 

 

 

A.C. A. R., 28 anos, nascida em Demanda, casada, mãe da pequena Anabely 

(menos de 2 anos) é quebradeira de coco e filha de dona M. C. R., quebradeira de coco 

profissional, explica em ricos detalhes a condição imposta às mulheres para receber 

valores. Mas seu relato possibilita revelar a operacionalização da economia camponesa. 

A trabalhadora explica que, segundo seu cálculo econômico, a condição de serem 

obrigadas a comparecer em dois turnos para cumprir as tarefas dos cursos, em que a 

empresa estabelecendo um ressarcimento com valores muito baixos a ser pago no final 

de cada mês, priva as mulheres de realizar outras atividades. Ou seja, há uma espoliação 

do tempo e da liberdade dessas mulheres através da obrigação de participar dos cursos, 

o que impede a produção de renda que era alcançada diariamente. Antes da supressão da 

área do babaçual que abriga o Complexo Parnaíba, todos os dias as mulheres do 
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povoado geravam renda para a unidade familiar, já que quebravam coco 

ininterruptamente durante toda a semana, e o mais importante, vendiam a produção das 

amêndoas para compradores do próprio povoado ou de outras localidades. Dessa forma, 

para a quebradeira de coco, vivendo sob a condição imposta pela empresa – não tem 

mais coco para quebrar e não tem o tempo livre para gerar renda em outras atividades – 

opera um cálculo econômico que a informa um déficit à renda familiar. É nesse sentido 

que a trabalhadora dizia que “perdia mais que ganhava”. 

Tais condições eram vistas pelo grupo como uma forma de humilhação imposta 

às famílias, conforme expressa um dos moradores de Demanda: 

 

 

[...] a gente pra ganhar dinheiro [referente à compensação] tem que tá 

fazendo os que eles disserem! É uma humilhação! Pra ganhar o dinheiro 

[referente à compensação] tem que fazer o que eles mandarem! (F. R. S., 

Demanda, 05/04/2014). 

 

 

Em seu relato o senhor F. R. S. chama a atenção para a dominação que a 

empresa exerce. Ao impor critérios obrigatórios como condição às quebradeiras de 

coco para acessar valores financeiros da compensação, as mulheres se submetiam a uma 

relação de dominação. A submissão, nesse sentido, era compreendida como uma 

humilhação, pois, as quebradeiras não tinham poder nem autonomia para indicar outras 

condições. 

Dessa forma, o “Programa de Ações para Atividade Agroextrativista” dirigido às 

quebradeiras de coco é contraditório em sua definição, pois fere os direitos das 

quebradeiras e impõe arbitrariedades, desvalorizando um tipo de ofício, um modo de 

fazer fundamental para a reprodução material e social do grupo.  

Segundo as narrativas das mulheres, descontentes com essa situação de 

subordinação, realizaram várias ações de pressão para cobrar os valores atrasados. Uma 

das ações, autodenominada como Greve das mulheres ou Sequestro do contêiner
57

, foi 

empreendida pelas quebradeiras de coco. Esse evento foi caracterizado pela retenção 

dos funcionários da empresa durante a ocupação temporária do Ponto de Atendimento 

da MPX, realizada pelas mulheres do povoado para exigir o repasse dos valores 

atrasados da compensação à supressão do babaçual às quebradeiras de coco.  

                                                 
57

 Não serão indicados nomes por questões éticas para preservar as identidades.  
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A Greve das mulheres ou Sequestro do contêiner foi, segundo informações 

anotadas em campo no âmbito da perícia, realizada para pressionar o repasse da 

compensação atrasada
58

. Eu soube, depois, de outros detalhes que ultrapassam essa 

primeira informação. Segundo as novas informações de uma das trabalhadoras, dona 

Augusta, ao irem buscar seus filhos na escola do povoado
59

, localizada na área chamada 

Campo, as mulheres aguardavam a saída das crianças nas casas de outras mulheres, 

amigas, comadres ou parentes e teciam conversas sobre temas ligados aos incômodos da 

situação vivida no povoado por conta do Complexo Parnaíba.  

Segundo a mesma informante, houve de parte de uma das mulheres, depois de 

muitas conversas nesse sentido, a sugestão de organizarem uma ação mais enérgica para 

pressionar a empresa quanto ao repasse da compensação às quebradeiras de coco. 

Decidiram pela ação de reter os funcionários da MPX no próprio contêiner, de 

modo que trancados e sem comunicação para acionar os seguranças, as mulheres teriam 

mais chances de manipular a reinvindicação. A informante ainda relatou que decidiram 

as funções de cada mulher. Algumas vigiariam a estrada e comunicariam às outras, a 

chegada dos funcionários ao povoado. Outras mulheres, já aguardavam os funcionários 

próximo ao ponto de atendimento, e a maioria das outras trabalhadoras se esconderam 

no mato para compor a ação. Quando os funcionários chegam ao interior do ponto de 

atendimento, já despachado o motorista, as mulheres mais próximas ao contêiner 

também entraram e comunicaram aos funcionários que queriam saber informações 

atualizadas sobre quando iriam receber o dinheiro. Já tinham combinado que uma das 

mulheres seria responsável por emitir um sinal para que as demais, escondidas até 

aquele momento, “enchessem” o contêiner. Dado o sinal e a ocupação em andamento, 

outras mulheres ficaram do lado de fora para vigiar qualquer suspeita de aproximação 

de seguranças ou outros funcionários da MPX que, por ventura, ali passassem.  

Durante a ação, as trabalhadoras impediram a saída dos funcionários até que 

tivessem garantias de recebimento do dinheiro. A informante destacou um elemento 

                                                 
58

 Descrição baseada em informações anotadas em campo no âmbito da perícia. Assim que ouvi a 

primeira vez a situação do sequestro, tentei coletar informações, mas as mulheres desconversavam sobre 

o evento. Vez ou outra, no meio de outro assunto, partia delas, breves comentários. Tentava instigar, 

visando prolongar a conversa focando no assunto, mas elas desviavam dos detalhes e não permitiram 

gravação em áudio. Consegui muito tempo depois de finalizada a perícia e em vésperas da qualificação de 

mestrado (13 de fevereiro de 2015), algumas poucas informações, que mesmo ínfimas, possibilitam um 

pouco mais de luz para analisar o evento. 
59

 A única escola do povoado atende até a chamada 4ª série do ensino fundamental Atualmente chamado 

de 5º ano de acordo com a lei nº 144/2005 que estabelece novo regime de duração mínima de 9 (nove) 

anos para o chamado ensino fundamental da educação escolar básica.  
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interessante: a reação de medo e acuamento dos funcionários durante a ação chamada de 

sequestro. Os funcionários foram proibidos pelas mulheres de sair do Ponto de 

Atendimento e impossibilitados se comunicar, já que todos os aparelhos e dispositivos 

móveis de comunicação foram confiscados e desligados pelas mulheres. Embora fossem 

funcionários da MPX, suas funções específicas de mediação entre empresa x 

comunidade, não lhes conferiam poder decisório na hierarquia da empresa quanto à 

datas/valores do repasse de compensação. Os funcionários tinham apenas a fala como 

recurso de negociação para se livrarem daquela situação e a justificação de suas 

posições na hierarquia da empresa. A informante não indicou quanto tempo em que os 

funcionários ficaram retidos no contêiner, só relatou que “ficaram [os funcionários] 

umas boas horas presos”. Depois de intensa insistência das mulheres os funcionários 

prometeram às mulheres que pressionariam os seus superiores para que recebessem o 

dinheiro o mais rápido possível. É interessante apontar que, por mais que as 

trabalhadoras fossem protagonistas nessa ação de enfrentamento, houve um trabalho de 

mediação operado pelo pastor da comunidade. O pastor, nos cultos dominicais inseria 

em sua exposição, exemplos bíblicos de resistência, o que encorajou as mulheres e 

condicionou uma nova percepção acerca da dominação produzida pela MPX/ENEVA. 

Por outro lado, durante a realização do sequestro, as mulheres acionaram outra 

mediação, a daqueles funcionários, compreendidos como mais “fracos” na hierarquia da 

empresa, para repercutir seu pedido aos donos da empresa. As trabalhadoras 

transmutam os antagonistas e dominadores em mediadores para serem ouvidas e 

atendidas por aqueles que consideram como poderosos. 

Outra informação relatada na conversa que tive com a informante depois da 

perícia é que o sequestro ocorreu em setembro de 2013 por uma motivação muito 

especial. Segundo a informante, uma parte da renda das mulheres que advinda da 

produção do coco babaçu era destinada à contribuição da autodenominada Festa dos 

Crentes. A festa se realiza há mais de 30 anos no povoado, justamente no mês de 

setembro. Independentemente de algumas mulheres serem católicas todas do povoado, 

todos em geral, aliás, se envolvem na realização da festa, contribuindo com 

mantimentos, ajudando no preparo de comidas, doando dinheiro, e etc. 

O autodenominado sequestro de funcionários da MPX feito pelas quebradeiras 

de coco de Demanda revela por um lado uma ação de enfrentamento que foi organizada 

a partir da criatividade e iniciativa das próprias mulheres. Não deve, por isso, ser vista 

como uma exclusividade local, mas como um acionamento de idiomas compartilhados 
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como ações de confronto político, que contempla aprendizados e saberes 

compartilhados entre diferentes agentes e esferas sociais da vida social em processos de 

luta dos subalternos contra seus antagonistas. 

Tilly (apud ALONSO, 2000) chamando atenção para as formas especificamente 

políticas de agir dos atores sociais, em situações de conflito, fundamenta a noção de 

repertório para designar o leque de maneiras de fazer política num dado período 

histórico. Dessa forma, este conceito ressalta a agência dos atores diante de conjunturas 

políticas que os obrigaria a escolhas contínuas, conforme oportunidades e ameaças. As 

ações de enfrentamento de um repertório de luta, por mais que sejam escolhidas pelos 

atores, não nascem do vazio. Segundo o autor há uma base social histórica nessa 

construção. 

 

 

Repertórios são criações culturais aprendidas, mas elas não descendem de 

uma filosofia abstrata ou ganham forma como resultado de propaganda 

política; eles emergem da luta. […]. Repertórios de ação coletiva designam 

não performances individuais, mas meios de interação entre pares ou grandes 

conjuntos de atores. […] um conjunto limitado de esquemas que são 

aprendidos, compartilhados e postos em prática através de um processo 

relativamente deliberado de escolha (TILLY apud ALONSO, 2000, p.46). 

 

 

Formas de manifestação de descontentamento ou enfrentamento pertencem a 

repertórios específicos que são construídos historicamente, e combinam maneiras de 

articular queixas e demandas locais (TILLY apud ALONSO, p.23, 2012). 

No caso do sequestro realizado pelas mulheres de Demanda, um dos fatores para 

a ação coletiva tem relação com a insuficiência de fundos cerimoniais (WOLF, 1970). 

Diante da condição econômica em que se encontravam, era para as mulheres impossível 

manter esse compromisso de solidariedade social, era vergonhoso, nas palavras de uma 

entrevistada. Nota-se, assim, mais uma face dos impactos provocados pela empresa que 

desestrutura os planos de organização social do grupo (GEERTZ, 1959). Dessa forma, o 

enfrentamento realizado pelas quebradeiras de coco tem uma justificação social pautada 

na especificidade camponesa.  

A ocupação (COMERFORD, 1999) do contêiner para o sequestro é acionada 

como ação coletiva de enfrentamento que surte efeito porque o dinheiro devido às 

mulheres lhes foi entregue no prazo de poucos dias. Além disso, esse episódio sinaliza 

um desafio coletivo aberto (SCOTT, 2013) à empresa e uma alteração das relações de 

poder. 
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Outra ação de enfrentamento realizado pelos moradores de Demanda tem 

relação com o que indiquei em linhas anteriores: o “Plano de Reassentamento da 

Comunidade da Demanda”. Retomo aqui alguns aspectos com a intenção de demonstrar 

que a execução desse programa foi socialmente desastrosa para o grupo e também um 

foco de protestos e queixas. Em primeiro lugar, o levantamento realizado para fins do 

cadastro ao Programa de Reassentamento excluiu várias famílias que são legitimamente 

reconhecidas pelo grupo como sendo pertencentes à comunidade.  

Em segundo lugar, as famílias não têm conhecimento do cronograma completo 

da execução do reassentamento, já que a empresa protela os prazos apresentados em 

seus documentos oficiais. Nesse sentido, as informações que chegam ao conhecimento 

das famílias, através dos funcionários que atuam diretamente em Demanda, não 

sinalizam para o real andamento das etapas de construção do reassentamento.  

Em função disso, as famílias não conseguem planejar a vida, nem cuidar dos 

seus espaços, exercer atividades econômicas, na expectativa de que o reassentamento 

seja realizado.  

 

A gente fica prejudicado, vai passando o tempo e não planta nada. Vai 

plantar um bananal pra quê? Pra ficar perdido? Tá todo mundo parado! Isso é 

uma humilhação! A comunidade está toda humilhada! (A. de P. M., 

Liberdade, 08/04/2014). 

 

 

É interessante, notar que o termo humilhação é recorrente para designar a 

relação imposta pela empresa às famílias. O termo, no relato do entrevistado, é acionado 

para indicar um dos sentimentos produzidos nesse processo, bem como a condição 

social de existência dos moradores. Essa condição, a partir desse relato, remete para a 

imobilidade e o impedimento produzir, de planejar a própria existência social. O relato 

aponta um outro aspecto: o incômodo da sensação ambígua de não produzir na esfera 

econômica e conviver com a sensação de perda do que poderia se produzir (seja uma 

roça, um bananal, etc.) e não foi porque é indefinida a situação do reassentamento.  

Dessa forma, as famílias estão sujeitas a uma situação de interrupção social, 

vivendo à espera da efetivação do reassentamento. A ordem e lógica dessa situação, é 

para o entrevistado, o que caraterizada como sendo humilhação. Neste caso, as famílias 

não possuem controle e autonomia para planejar nem o presente nem o futuro, pois 

estão submetidas à imposição de um tempo de espera. Sobre isso, um dos moradores 

relata: 
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A situação do reassentamento, era pra nós sair daqui em janeiro desse ano 

[2014] e adiaram [MPX/ENEVA]. Que a gente ia assistir à Copa em tv de 

plasma! Estão dizendo que a gente vai sair daqui agora em dezembro, no 

final desse ano [2014], e só adiando pra frente. Ainda não fizeram nem o 

limpo das casas ainda, não fizeram foi nada lá ainda. É igual como eu digo: 

eles ficam só embromando a gente aqui. Nós perdemos nosso tempo, nossos 

terrenos eram pra tá tudo organizadinho aqui. Não tá é por causa deles, que 

estão embromando o nosso tempo. É desse jeito que a gente fica, perdendo 

tempo de fazer alguma coisa no terreno, plantar uma fruta, ajeitar um 

barreirinho desse. Cadê? Nada disso a gente pode fazer por causa deles 

mesmo que ficam dizendo “vou tirar vocês mês fulano” e nada! (A. R. da S., 

Demanda, 01/04/2014). 

 

 

O senhor A. R. da S., cearense de origem, 52 anos, pequeno proprietário, 

promove em seu relato a indicação de que a empresa estabeleceu estrategicamente um 

evento como um marco de referência na memória do grupo: a Copa do Mundo. Esse 

evento esportivo tinha um aspecto especial, seria realizada no Brasil. A empresa, com 

isso, estabelece em seu discurso a correlação entre o fato de “assistir à Copa Mundial de 

Futebol realizado no seu país, em tv de plasma, numa casa nova e sua”. Sendo assim um 

argumento carregado de emoção cultural e significados sociais, utilizado pela empresa 

como artifício temporal, material e simbólico de uma promessa ao grupo.  

O novo e o festivo são os elementos mediadores de um tempo de espera pelo 

grupo. É uma espera coerciva. Essa espera impõe às famílias a imobilidade de planejar, 

de cultivar, de construir. É um tempo perdido não contabilizado como impacto social 

pela empresa. 

Para as famílias de Demanda, a questão do reassentamento causa não só 

expectativa, mas uma sensação de revolta justamente por essa indefinição social 

imposta. Conforme as narrativas do grupo, as famílias realizaram uma série de 

reclamações e enfrentamentos também em relação a este Programa. Segundo a narrativa 

de um dos moradores, entre as diversas manifestações de descontentamento, houve uma 

que ele destacou como a Greve dos 22 homens
60

.  

Segundo o relato de um informante, senhor José, esta ação reuniu a maioria dos 

homens do povoado de Demanda. Foram ao contêiner não apenas se queixar quanto à 

demora do reassentamento, mas interrogar sobre os motivos da demora e cobrar um 

                                                 
60

 Não ouvimos relatos dessa situação no âmbito do trabalho de perícia. Soube durante o 

acompanhamento aos trabalhadores às reuniões na SMDH, MPF, MPE, que se desdobrou em outro 

trabalho de campo, que não é neste trabalho explorado, conforme indiquei anteriormente. O evento foi 

citado informalmente durante uma conversa informal na SMDH com o senhor José, no intervalo da 

programação. A informação não foi explorada porque nesse momento ainda não tinha um recorte para 

objeto de estudo, diante da decisão de utilizar o material produzido no âmbito da perícia.  
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encaminhamento efetivo deste programa. Essa pressão não resultou no início das obras 

de construção do reassentamento, mas indicou à empresa que o grupo não aceitava esse 

jogo de engodo tão facilmente e exigia o quanto antes uma solução para esta 

indefinição. Compreende-se que o número 22 não foi utilizado pelo informante para 

designar não a quantidade exata dos homens que estavam presentes nessa situação, mas 

para expressar o caráter coletivo da ação. 

Diante disso, o conjunto das situações apresentadas nesse tópico são as 

referências concretas ou contextos de referência para as ações de enfrentamento.  

 

3. Briga com os poderosos: dimensões da resistência camponesa  

 

O tópico anterior identificou, a partir de algumas situações concretas, o que 

chamo de contextos de referência para a realização de ações de enfrentamento. As 

situações de enfrentamento que foram apresentadas se deram por meio da ocupação da 

estrada e do Ponto de Atendimento, realizadas de maneira individual ou coletiva. 

Destaquei entre elas o autodenominado pelas mulheres do povoado como sequestro.    

O objetivo deste tópico é apresentar uma primeira reflexão acerca dessas ações 

de enfrentamento, definidas como desafios ao poder dos poderosos, elaborado pelos 

atores subordinados às várias formas de dominação, segundo James Scott (2013), 

conforme tentei demonstrar ao longo do capítulo anterior.  

Nesse sentido, as ações de enfrentamento desenvolvidas pelo grupo não podem 

ser pensadas como isoladas, mas como um continuum de situações que demonstram o 

cultivo de uma potência de revolta (SCOTT, 2013) por parte das famílias.  

Dessa forma, a primeira reflexão em torno do material da pesquisa deste 

trabalho, que se baseia nos dados obtidos no âmbito da perícia, se insere na perspectiva 

que considera a resistência enquanto possibilidade de elaboração de formas de 

sobrevivência dentro de um sistema de dominação.  

A implantação do grande projeto de desenvolvimento, Complexo Parnaíba e a 

atuação da empresa nesse processo, impôs um contexto de severas e violentas condições 

sociais de dominação, vivido pelas famílias de Demanda sob a condição de humilhação.  

Essa condição, no caso de Demanda, não pressupõe aceitação, nem passividade, 

pois o material de pesquisa apontou que o grupo, mesmo vivendo sob humilhação, 

elaborou o que podemos classificar, inspirados em James Scott (2013), formas 

cotidianas de resistência. Essas formas buscam sobreviver o dia a dia dentro de uma 
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ordem que se conformou como dominação. Nessas circunstâncias, as famílias de 

Demanda não podem ser pensadas sob a óptica da passividade.  

Van der Ploeg (2008, p.289) chama atenção que a resistência do campesinato 

reside, acima de tudo, na multiplicidade de respostas continuadas e/ou criadas para 

confrontar esquemas, procedimentos e roteiros impostos pelas formas de dominação. 

Independentemente do contexto de luta em que se forjam as formas de resistência o que 

está em jogo é compreender como e por que a resistência é expressa e organizada.  

O universo empírico, no momento da produção da perícia, aponta para uma 

configuração de luta, que se fundamenta a partir de um repertório de enfrentamento 

forjado pelas próprias famílias de Demanda, diante do acionamento de mediadores, 

sejam os tradicionais – o pastor da comunidade enquanto líder religioso – (WOLF, 

1984), ou os próprios antagonistas, aqueles considerados como fracos na hierarquia 

simbólica da empresa. 

A resistência forjada pelas famílias de Demanda aponta para possibilidades e 

capacidades de avaliar e modificar a correlação de forças, emergidas no contexto de 

dominação da empresa e sua relação com a comunidade.  

Segundo James C. Scott (1985), a dominação alimenta naqueles que dela são 

objeto uma potência de revolta que se torna extremamente eficaz em circunstâncias 

propícias à sua expressão pública em forma de resistências cotidianas. As práticas de 

dominação, segundo o autor, “geram normalmente insultos e ofensas à dignidade 

humana, que por sua vez alimentam um discurso oculto de indignação” (SCOTT, 2013, 

p.35). A resistência assumida em formas cotidianas é essencial a qualquer visão 

dinâmica das relações de poder, embora sendo “muitas vezes dissimulada, e em grande 

medida preocupada com ganhos imediatos” (SCOTT, 2011, p.223). 

As formas de resistência elaboradas pelas famílias têm características que 

requererem pouca ou nenhuma coordenação ou planejamento (SCOTT, 1985; 2002). 

Estas formas de resistência camponesa, que não ganham as grandes páginas dos jornais, 

e nem se produzem com a mediação de sindicatos, partidos, como é a situação empírica 

das famílias de Demanda, foram forjadas pelos próprios camponeses no enfrentamento 

direto com seus dominadores, com a mediação do pastor local sendo um agente 

religioso e dos antagonistas, não são menos reais por serem pouco visíveis. Expressam 

tanto quanto as grandes revoluções e lutas mais amplas, intensa crítica da ordem social.  

Atingidas e impactadas em diversos planos de sua organização social (GEERTZ, 

1959), as famílias de Demanda, nutridas de uma revolta flagrante e por elas justificada, 
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empreenderam formas de enfrentamento contra ações específicas realizadas pela 

empresa de forma que o fator decisivo que torna possível a insatisfação sobre a 

condição social camponesa das famílias de Demanda está na sua relação com o campo 

de poder da dominação que o circunda, na nova configuração social da história do grupo 

(WOLF, 1984).  

As possibilidades para as realização das formas cotidianas de resistência, 

segundo Scott (2011, p.224), dependerão das formas de controle sobre a condução das 

ações de enfrentamento e das crenças comuns sobre as probabilidades de possíveis 

retaliações, repressões ou outras violências.  

Nesse sentido, as mulheres de Demanda só realizam com sucesso o sequestro, 

primeiro, porque o contexto de referência é de revolta e indignação que foram 

aumentando com o passar dos meses, pois já estavam sem receber o dinheiro referente à 

compensação a mais de oito meses. Nesse caso, a esfera da subjetividade – há um 

sentimento em jogo – também é levada em consideração, quando uma das mulheres diz 

que era vergonhoso não ajudar na Festa dos Crentes.  

Segundo, porque há um trabalho social anterior de mediação, de preparação, 

gestão e controle sobre a condução da ação, realizada por elas, quando: absorvem 

criticamente os conteúdos de resistência transmitidos nos sermões do pastor, decidem 

sobre o melhor horário, e o dia mais adequado, quem deve vigiar a estrada e avisar as 

companheiras, o que devem dizer e exigir. Terceiro porque há uma crença comum de 

que podem enfrentar aqueles e não outros funcionários, e não sofrer possíveis 

retaliações.  

Segundo a senhora Augusta, quando perguntei se teria coragem de fazer a 

mesma ação de sequestro com o diretor, ou com o dono da empresa, ela disse, 

sorrindo
61

, que “não, esses aí são muito poderosos, a gente não aguenta, não é igual 

esses que vêm aqui pro povoado”.  

Nesse sentido, a fala de dona Augusta reflete uma clara consciência sobre as 

relações de dominação em jogo em contextos reais ou imaginários, identificando os 

graus e as condições de poder em disputa, por meio da comparação relacional entre 

“fracos” e “poderosos”.  

Dessa forma, uma atitude de confronto ao poder da empresa, revela a 

emergência, na esfera pública, dos sentimentos de injustiça, de revolta, de 

                                                 
61

 Clastres (2012), em seus estudos sobre as sociedades indígenas, identificou a situação social em que o 

humor, o riso expresso é dirigido àquilo/àquele que os índios mais temiam.  
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ressentimento, de desgosto que foram sendo construídos e acumulados durante a relação 

com diferenciados agentes vinculados à empresa. A demonstração pública aos 

dominadores, dos conteúdos vivenciados apenas no âmbito do grupo, é classificada por 

James Scott (2013), como transcrição pública. Segundo o autor, durante tal operação 

social, os subordinados buscam não apenas serem ouvidos, mas alcançar suas 

reivindicações, por mínimas que sejam, aos olhos dos dominadores. Nesse sentido, era 

muito fácil o motorista da carreta, na sua condição, dizer à Dona Ana “prenda os seus 

filhos em casa”, mas para a moradora, que aciona o princípio da maternidade, fala para 

ser ouvida e age para ser atendida, em função da segurança não somente de seus filhos, 

mas de crianças e adultos, velhos e jovens do povoado.  

Ignorar o interesse pessoal na resistência camponesa, segundo a perspectiva 

scottiana, é ignorar o contexto determinado, não apenas da política camponesa, mas de 

boa parte da política das classes pobres. É precisamente a fusão do interesse pessoal e 

do enfrentamento aos dominadores que constitui a força vital da resistência.  

Quando as mães de Demanda interrompem o fluxo dos veículos, exigindo que os 

motoristas não passem mais na estrada do povoado, estão enfrentando a dominação, 

mas também estão visando a segurança para além dos filhos.  

Quando as mulheres organizam o sequestro estão tornando público um desafio 

ao poder de dominação da empresa, mas estão também interessadas em receber o 

dinheiro atrasado da compensação para pagar as contas, como disse uma entrevistada, 

para ajudar na Festa dos Crentes, e não “passar vergonha”. 

Quando homens e mulheres se juntam para fazer greve na estrada, barrando o 

tráfego dos veículos e de funcionários vinculados à empresa, estão interessados em 

soluções concretas que melhorem a condição materiais da estrada, para que possam ir e 

vir, sem transtornos ou constrangimentos. Mas os moradores também informam por 

meio dessa ação de enfrentamento, a capacidade de agência em alterar, mesmo que por 

breves momentos, as relações de poder sobre a imobilidade que eles mesmos sofrem. 

Pode-se, diante dessas colocações, considerar as ações da greve e do sequestro, 

por exemplo, como sendo formas de resistência camponesa? Baseado em Scott (2002, 

2011), este conceito tem que lidar com certas problemáticas no que diz respeito ao que 

considerar como intenções, significados e consequências, necessitando uma distinção 

entre atos individuais e coletivos, e os princípios em jogo durante as formas construídas 

para resistir à dominação. Para o autor, há resistência dos mais fracos em relação à 

dominação que sofrem, quando atos de enfrentamento – silenciosos/ocultos –



134 

 

 

 

públicos/abertos, apesar de espontâneos e minimamente coordenados, se tornam uma 

forma consistente de luta pela capacidade constante dos dominados de produzir desafios 

à dominação dos poderosos (Estado/elite, para o autor). A resistência é marcada por 

uma constância, ao mesmo tempo em que, os dominados, por princípios morais, 

reivindicam atendimentos materiais.  

Menezes (2002) aponta que é importante ponderar que a perspectiva teórica de 

Scott também apresenta alguns problemas epistemológicos. A autora julga ser inegável 

que a análise das práticas de resistência camponesa, pela concepção scottiana, abre 

perspectivas de compreender a política de grupos subalternos para além da noção de 

hegemonia ou de conformismo e passividade. Mas, muitas vezes, elas apenas amenizam 

a indignação a que indivíduos e grupos estão submetidos, não alterando, conforme a 

autora, substancialmente, as relações de dominação. Dessa forma, Menezes (2002) 

chama atenção para o perigo de romantizar a resistência cotidiana, esquecendo-se de 

que ela também contribui para a reprodução das relações de dominação. Romantizar a 

resistência cotidiana é colocar todo o peso sobre os indivíduos como tendo uma 

capacidade de agência natural para produzir enfrentamentos contra os poderosos. Nesse 

sentido, penso, a partir do material empírico deste trabalho, que por mais que as ações 

de greve ou sequestro tenham sido realizadas contra o poder de dominação que 

enfrentam, não significa que elas se bastam e que essa seja a única forma de resistir.  

Penso ser possível, pensar a situação empírica deste trabalho aproximando as 

considerações scottianas à análise de Honneth (2003) para compreender determinadas 

formas de resistência camponesa.  

Honneth (2003) visa compreender os conflitos sociais, a partir de uma 

perspectiva que tenta estabelecer um nexo entre o que chama de desrespeito moral e luta 

social. Segundo o autor, a luta social e a resistência são produzidas no processo prático 

no qual experiências individuais de desrespeito são interpretadas como experiências 

cruciais compartilhadas pelo grupo, de forma que elas podem influir, como motivadores 

da ação de enfrentamento. Os conflitos, argumenta o autor, são produzidos para além da 

concepção de reinvindicação material; podem estar baseados em dimensões morais, 

neste caso, a luta é pelas condições de intersubjetividade da dignidade.  

Quando os moradores de Demanda falam de humilhação, vergonha, 

incapacidade de produzir, de planejar, etc., estão informando dimensões morais que 

fundamentam uma luta por relações de estima social, de reconhecimento social. O fato 

de as famílias viveram sob uma situação de indefinição social, pode ser entendido como 
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uma situação, baseado em Honneth (2003) de desrespeito social, pois há uma injustiça 

social inscrita nesse processo. Há valores e sentimentos inscritos nas lutas sociais, é o 

que o autor aponta como necessário para compreender a multidimensionalidade da 

resistência. 

É preciso pontuar que o sentimento humano não é inteiramente espontâneo 

(MAUSS, 1980 [1921]). Nesse sentido, raiva, a humilhação, o desgosto, a enganação, a 

ilusão, o ódio, sentimentos que aparecem nas falas dos atores devem ser vistos como 

fenômenos que carregam o peso da interdependência e amálgama das dimensões do 

social, do biológico e psicológico
62

. Diante do contexto de expropriação e indefinição 

social em que vivem as famílias de Demanda, a greve e o sequestro, indicam situações 

de resistência camponesa porque lançam desafios aos poderosos da MPX, e alteram as 

relações de poder durante os enfrentamentos no duplo processo de reinvindicações – 

materiais, para atender objetivos práticos, e simbólicos, para instaurar condições 

mínimas de intersubjetividade da dignidade.  
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 Durante a pesquisa da perícia, em uma das entrevistas realizadas com uma das famílias, foi comentando 

um caso de suicídio de uma moradora de Demanda. Segundo um dos entrevistados, a senhora que 

cometeu suicídio já tinha um histórico de depressão que teria se agravado em decorrência da indefinição 

social que vivem as famílias de Demanda – informação confirmada entre os demais. Estavam presentes, 

além do casal, uma das filhas (na casa dos 30 anos de idade) que chegou para acompanhar a entrevista, e 

outro filho (na casa dos 30 anos de idade ), que ficou do lado de fora da casa, apoiado na janela. De parte 

da equipe de perícia, estávamos presentes eu e o assistente de pesquisa, Leonardo Coelho. A entrevistada 

relatou que a senhora, antes de cometer tal ato, fazia comentários sistemáticos nas rodas de conversa após 

o culto da igreja Assembleia de Deus, sobre seu desespero em conviver com a possibilidade de explosões 

ou vazamentos, dada a proximidade das instalações das UTEs no povoado. Esse exemplo é interessante 

para pensar os impactos do Complexo Parnaíba como fenômenos sociais totais (MAUSS, 2003).   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Finalizo esse trabalho a partir da frase que inspira o seu título. A frase dita pela 

senhora Nazaré, parece resumir uma dimensão da espera e da indefinição social em que 

vivem as famílias de Demanda: o enfrentamento às circunstâncias e às relações de poder 

em contextos de dominação. Os poderosos, neste caso, são os agentes que corporificam 

o poder da MPX, que são desafiados publicamente, a partir das ações de enfrentamento 

– greve/sequestro – construídas, individual ou coletivamente pelas famílias de 

Demanda. 

Os eventos da greve e do sequestro demonstram a operacionalização da 

capacidade de agencia dos atores, ainda que diante de um processo de expropriação e de 

violentas injustiças sociais provocados por um grande projeto de desenvolvimento.  

Mas o que é para o camponês (de Demanda) enfrentar o poderoso? Quem é o 

poderoso para o camponês (de Demanda) diante de uma situação de expropriação e 

indefinição social?  

Enfrentar os poderosos, no caso de Demanda, significa produzir atos que 

desafiam e enfrentam pública e continuamente o poder daqueles que impuseram 

relações de dominação. O poderoso para o camponês de Demanda, vinculado ao 

contexto de implantação das UTEs, é aquele que altera/destrói as condições materiais e 

valores morais de reprodução e organização social do grupo, por meio das relações de 

dominação 

A resistência camponesa é produzida, então, nessa interdependência, de modo 

que os enfrentamentos, em um contexto de indefinição social, buscam não apenas 

desafiar o poder dos dominadores, conforme Scott, ou reivindicar fins materiais, bem 

como os morais, conforme Honneth, mas construir/mobilizar forças sociais, espirituais e 

morais para sobreviver mais um dia dentro de uma ordem de dominação. É preciso 

pontuar que nem tudo é dominação e nem tudo é enfrentamento. E nem sempre quem se 

considera como poderoso, pode ser “forte” aos olhos dos dominados, e nem o 

dominado, ser eternamente um “fraco”.  

Tais situações podem ser apreendidas como resultado não apenas de reações 

defensivas (WOLF, 1984, p.338), elaboradas pelas famílias, que buscam enfrentar as 

mudanças de uma ordem que lhes é imposta a partir da implantação do Complexo 

Parnaíba. Para além de representarem “reações defensivas”, as ações de enfrentamento 
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dizem respeito ao processo político de mobilização coletiva de famílias camponesas, às 

capacidades cognitivas e interpretativas desses atores sociais em interações conflituosas.  
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