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Resumo: A pesquisa tem como objetivo analisar o papel do(a)s posseiro(a)s no conflito pela terra 
na região do Bico do Papagaio entre os anos de 1964/1985. Pretende-se compreender o processo de 
manutenção de uma cultura camponesa.  A hipótese é discutir o conflito pela terra na região, 
destacando o papel do(a)s posseiro(a)s, ou seja, observar os instrumentos que podem ser 
identificados durante o conflito agrário, tendo como mecanismo de análise a relação destes com a 
terra e sua cultura. A pesquisa será situada na vila Centros do Borges, distrito do atual município de 
Riachinho – Estado do Tocantins – onde se localizava a Fazenda Extrema uma área de 7.100,6878 
hectares desapropriada em 1984, no governo do então Presidente General João Batista Figueiredo 
(1979-1985).  
 
Palavras chave: Posseiro(a)s; política; identidade e cultura. 
 

The leaseholder and the struggle by earth into bico do papagaio 1964/1985: 

culture and identity 

 
Abstract: The research has as objective to analyze the paper of the one who holds legal titles to 
property in the conflict for the land in the region of the Bico do Papagaio it enters the 1964/1985 
years of. It is intended to understand the process of maintenance of a culture peasant. The 
hypothesis is to argue the conflict for the land in the region, being detached the paper of  
possessional, that is, to observe the instruments that can be identified during the agrarian conflict, 
having as analysis mechanism the relation of these with the land and its culture. The research will 
be situated in the village Centro dos Borges, district of the current city of Riachinho - Been of the 
Tocantins - where if located the Extreme Farm an area of 7.100, 6878 hectares dispossessed in 
1984, in the government of then General President João Figueiredo Batista (1979-1985).  
 

Keywords: One who holds legal titles to property; politics; identity and culture.  
 

Introdução  

Zona de confluência dos rios Araguaia-Tocantins e região de fronteira entre os 

estados do Pará, Maranhão e Tocantins, o Bico do Papagaio nas décadas de 1960-70 do 

século passado, foi porta de entrada para a toda a Amazônia Legal constituindo-se numa 

região de intensos conflitos envolvendo posseiros, grileiros e fazendeiros durante todo o 

regime militar (1964-1985). 

Houve, naquele contexto um casamento de interesse nos planos político, econômico 

e social que fez da questão fundiária um problema de segurança nacional. Daí o temor de 

uma possível politização do trabalhador rural. Essa preocupação com a região acabou sendo 
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ainda mais intensa com o episódio da Guerrilha do Araguaia (1972-1974), organizada pelo 

PC do B (Partido Comunista do Brasil).  

 Ficou claro que a política de colonização em áreas estratégicas da Amazônia foi um 

instrumento de controle dos conflitos pela terra. Além disso, esta política serviu também, 

como barreira que impedia uma ocupação espontânea da terra, pois inviabilizava em grande 

parte a pressão dos trabalhadores rurais a favor de uma reforma agrária (IANNI, 1979).   

Não obstante, as mudanças em toda a Amazônia Legal foram justificadas como 

necessárias para o desenvolvimento rural tal como priorizavam as políticas agrárias do 

Regime Militar, segundo se pode ler no Estatuto da Terra, criado no pós 1964. Assim, era 

preciso anexar as terras de toda a área interligando-as à economia do resto do país e, ao 

mesmo tempo, solucionar os conflitos envolvendo posseiro(a)s, grileiros e fazendeiros, 

tudo isso sem desestruturar o modelo fundiário existente. Ou seja, estava em curso um 

projeto que não considerava a realidade sócio-cultural da maioria da população do Bico do 

Papagaio, um “espaço vazio” a ser explorado por homens e mulheres da cidade. 

Por meio desse discurso, os diferentes Governos Militares legitimaram uma atuação 

repressiva em toda área do Bico do Papagaio. De certa forma, o Estado acabou por 

corrobora para a fragilidade da população local como ocorreu na Vila de Sampaio em 1979, 

onde o INCRA (Instituto de Colonização e Reforma Agrária) proibiu que posseiro(a)s 

fizessem reuniões para se organizarem, alegando que esses indivíduos estavam tramando 

uma guerrilha na região. O desfecho desse episódio foi a prisão de quatro líderes 

camponeses no quartel da polícia militar em Araguatins e o ataque da Vila de Sampaio pelo 

exército (KOSTCHO, 1981). 

Um dos órgãos estatais que atuavam diretamente na região e que era vinculado ao 

comando maior do Exército foi o GETAT (Grupo Executivo de Terras do Araguaia-

Tocantins), criado no final dos anos 1970 pelo Governo do General João Baptista 

Figueiredo (1979-1985), que atuava numa área integrada ao Programa Grande Carajás, 

onde se concentrava o maior número de posseiro(a)s.  

 A distribuição de títulos pela GETAT, entre os anos de 1980 a 1984, chegou a 

quantia de 41.841 o que equivaleu a 11% do número de ocupantes, numa área que 

corresponde 5% da área total de influência do Programa Grande Carajás. Ou seja, a 

distribuição de terras se deu num conjunto de medidas articuladas de acordo com os 

projetos voltados para a integração econômica da região e vinculados às políticas de 



  

segurança nacional. (SILVA, 1981). 

Nesta conjuntura, o(a)s posseiro(a)s foram fragilizado(a)s à medida que houve uma 

desagregação de costumes e hábitos, agravando o futuro destes indivíduos na região. Ou 

seja, à medida que cresceram os investimentos para o grande proprietário, diminuíram a 

colonização das pequenas propriedades. Pois, “Mais de 53, 8% dos lotes distribuídos pela 

GETAT eram de 100 a 500 hectares, foram 7.927 títulos 25% do total”. (Almeida, 1986, p. 

290). 

Podemos verificar que o processo de expansão da fronteira agrícola na Amazônia 

Legal ocorreu por meio de um direcionamento dos investimentos, uma vez que a intenção 

dos Governos Militares era propiciar um cenário favorável a grande empresa agropecuária, 

pois esta não exigia muitos investimentos, além de explorar, ao mesmo tempo um grande 

espaço de terra.  

Tudo isso acelerou o processo de expropriação e exploração da população local. 

Neste contexto, enfocamos a resistência dos posseiros e posseiras em não aceitar as normas 

impostas e as diretrizes que o(a)s condicionavam às áreas que não possibilitavam uma 

relação de interdependência do seu grupo. Isto gerou fuga e busca por liberdade, fazendo 

crescer o conflito agrário enquanto forma de manifestação contrária ao projeto dito 

modernizador. 

 

Cultura popular e ideologia dominante: a identidade como ponto de partida 

A ideologia desenvolvimentista – em voga nos anos 1960/70 – estava de acordo 

com o pensamento, cujo princípio era a dicotomia que eliminava a complexidade social e 

cultura da população rural. Além disso, era permeada pelo dualismo arcaico moderno, 

herança de nossa tradição ilustrada e romântica, características ideológicas de uma 

modernização conservadora. 

Não obstante, conforme nos alerta (CHAUÍ, 1986), essa configuração ideológica se 

dava de forma, hora ilustrada e hora romântica. Ou seja, hora a cultura do povo era 

concebida a partir de uma visão ilustrada que caracterizava como sendo algo puro, portanto, 

irracional; hora romântica que definia a cultura do povo como sinônimo do atraso, 

localizada sempre no passado. Duas interpretações que desconsideravam as camadas 

populares. 

Para esta autora, essa perspectiva torna-se ainda mais perversa no Brasil pós-1964, 



  

momento em que instaurou-se um nacionalismo, cujo papel do Estado era reger o 

movimento político interno de forma a impedir qualquer manifestação cultural, política e 

social que não estivesse de acordo com a ordem vigente. A autora ressalta, que neste 

período foi constantemente reforçada a idéia da existência de uma “memória histórica”, 

que caracterizou o golpe de 1964 como uma ruptura na ordem democrática brasileira, 

retomada em fins da década de 1970, cujo ponto culminante foram os acontecimentos 

subseqüentes até a eleição de um presidente civil em 1985.  

Segundo Chauí, essa “memória histórica”, privilegia as ações do Estado e 

descaracteriza as manifestações populares, interpretadas sempre como ameaça à ordem um 

perigo social que deve ser combatido pelo moderno. No entender desta a autora, a tônica 

que está por trás dos movimentos populares são as lutas por representação, liberdade e 

participação, isto é, são elementos que caracterizam as reivindicações por direitos sociais. 

Ou seja, são atitudes que fazem da cultura um elemento político que organiza a vida desses 

indivíduos. 

 Podemos encontrar esta resistência cultural e política na história do(a)s posseiro(a)s 

do Bico do Papagaio, pessoas que vinham do Piauí, Maranhão, Ceará e Pernambuco, ou 

seja, regiões nas quais a integração econômica já se fazia sentir na permanência de um 

modelo agrário concentrador, o que fez da migração uma forma de resistência às 

imposições que os condicionavam a agregados e subordinados. Isto é, essas constantes 

mudanças podem ser interpretadas como uma “fuga” frente às transformações que 

regulavam suas vidas, caracterizadas por expulsões evidentes ou disfarçadas.   

Para (SADER, 1986) esse movimento permanente feito por esses trabalhadore(a)s, 

fazia parte de sua própria relação com a terra lugar, fruto de uma cultura especifica, pois o 

trabalho e a morada não estavam separados. Conforme está autora, existia uma relação de 

unidade que vinculava a experiência diária destes indivíduos à terra através de valores 

culturais e simbólicos, cujo próprio espaço onde a vida cotidiana de cada um(a) era feito(a), 

esboçava-se a forma como ambos encaravam sua luta pela terra, e, ao mesmo tempo, 

reproduziam a necessidade de continuarem resistindo.Em outras palavras: “Os povoados 

[eram] a expressão espacial da necessidade que unem seus habitantes na luta pela sua 

manutenção enquanto produtores independentes, lavradores que tentam trabalhar como 

homens libertos” (Sader, 1986, p. 134).  

Deste modo, é preciso compreender o lugar como expressão material de uma dada 



  

realidade em transformação, como meio onde se vive, e o contexto onde se dão as relações 

sociais, pois é dentro de um “espaço interativo”, de um “espaço de socialização política”, 

que o(a) trabalhador(a) rural se reconhece e adquiri uma visão crítica da realidade onde está 

inserido. Pois: “A comunicação como experiência de espaço/tempo, que permite a 

elaboração da práxis dimensionada por meio da reflexão e da ação, são os elementos 

fundamentais para concebermos a lógica da construção das formas de organização social, 

ou seja, do movimento social e de suas conquistas” (Fernandes, 1996, p. 235). 

Isto se dá por meio da socialização da morada, onde a luta é travada cotidianamente, 

uma vez que a própria realidade passa a ser visto numa dimensão política. É  uma realidade 

social, que pode ser verificada na própria consciência, pois evidencia um conteúdo e revela 

uma identidade que resiste às transformações vindas de fora e se fortalece através da 

comunicação. 

Na esteira desse pensamento (MONTENEGRO, 2001) afirma que a desconstrução 

de um saber erudito, como única perspectiva de conhecimento, abre espaço para uma 

reflexão sobre a realidade social do universo popular, o que deslegitima o exercício da 

dominação de um dado discurso. Diante disso, o autor ressalta que é preciso buscar 

compreender como as respostas da cultura popular ocorrem a partir de suas necessidades na 

luta pela sobrevivência, ou seja, examinar a construção simbólica expressada por esta 

cultura que responde de acordo com as suas necessidades.  

Isso será resgatado por meio da memória, na qual se verifica não a realização de 

uma história total, mas, sim de histórias diversas. Isso significa dizer, que resgatar este 

registro das memórias de um dado grupo, é entender como essas lembranças “atuaram na 

determinação da compreensão do passado, do presente e do futuro” (Montenegro, 2001, p. 

15). 

Dito de outra forma, a história deixa de lado sua autoridade cientifica, o imperativo 

racionalista de um tempo concreto, para entender os sujeitos a partir de uma visão 

relacional com a sociedade, pois leva em consideração, a curta duração, a ação, o tempo 

vivido e sua relação com o super-significado, o tempo longo da convenções sociais. Isto é, 

uma nova historiografia baseada na problematização da memória pela história e da história 

pela memória (DOSSE, 2004). 

Segundo THOMPSON (1992), a história oral ajuda na elaboração de uma análise 

fora de um enfoque político institucional que renega as narrações de indivíduos 



  

particulares, ou seja, ela pode mudar tanto o conteúdo quanto a forma, pois ao propiciar que 

as pessoas anônimas se expressem, o historiador possibilita uma análise caracterizada por 

um julgamento mais imparcial, isto é, não são apenas os personagens destacados pela 

história oficial que entram em cena, mas sim os marginalizados. Neste sentido, conforme 

afirma Thompson, a oralidade auxilia na reconstrução da história, pois permite uma 

releitura do passado que privilegiou o poder institucionalizado.  

Diante de tais argumentos, compreendemos que se a terra era vista como 

instrumento de liberdade por posseiro(a)s da região do Bico do Papagaio – conforme foi 

ressaltada acima – será necessário entendermos o processo que levou estas pessoas a 

lutarem por um pedaço de terra desafiando o poder do Estado e os interesses econômicos. 

Em outros termos, é preciso mostrar a luta como instrumento que estava vinculado a um 

universo particular, ou seja, algo relacionado à sua realidade cultural.  

Tal postura metodológica nos faz pôr os vários discursos no “divã” sem nos 

eximirmos do debate político epistemológico, conforme nos alerta (CLIFFORD, 2002). 

Para este autor, é preciso elaborar um exercício que envolva plenamente o objeto de 

pesquisa, uma perspectiva capaz de absorver e também transmitir as pessoas todo 

conhecimento sistemático, histórico-cultural de uma dada sociedade. Nas palavras do 

próprio autor, 

 

 Trata-se de um processo através do qual o comportamento, a fala, as crenças, a 
tradição oral e o ritual não escritos vêm a ser marcados como corpus, um conjunto 
potencialmente significativo, separado de uma situação discursiva ou 
“performativa” imediata. No momento da textualização, este corpus significativo 
assume uma relação mais ou menos estável com o contexto (Clifford, 2002. p, 39). 

 

Nota-se, portanto, que cultura no entender deste autor não se reduz há uma definição 

bruta e nem tão pouco pode ser estudada sob essa ótica. A generalização limita o conceito 

de cultura, que não se constitui em um todo construído, mas sim numa relação das partes 

com o todo. Segundo Clifford, a análise cultural deve ser dialógica, pois o discurso 

interpretativo precisa partir da idéia de que existe uma realidade cultural.  

 

Significante e significado: o princípio de uma prática política 

Podemos encontrar uma representação cultural/identitária no cotidiano do(a)s 

posseiro(a)s do Bico do Papagaio, que se materializou através da resistência simbólica que 



  

ocorreu durante o processo de mudança imposto pelos projetos desenvolvimentista dos 

sucessivos governos militares. Isto é, existiu e existe, entre aquela comunidade traços da 

cultura indígena, uma vez que a natureza aparece como ordenadora da organização social.  

Na região, existem traços simbólicos de uma sociedade marcada por aquilo que 

(CARVALHO 1989), denominou de “teoria nativa”, ou seja, nos mitos e lendas dos 

posseiros podemos verificar uma busca pelo equilíbrio entre as condições que organizam a 

cultura e a natureza, uma prática que revelar: “Uma reflexão muito lúcida destes sobre as 

condições objetivas em que se dá a prática da caça e coleta, levando a uma ‘teoria nativa’ sobre a 

reprodução, não só do grupo humano mas também de outro tipo de ‘forças produtivas’ constituído 

pela própria natureza” (Carvalho, 1985, p. 185). 

Para esta autora, é a consciência que reproduz constantemente o sistema de 

adaptação, pois faz parte de uma mentalidade que não se separa do grupo e nem da 

natureza, é uma consciência elaborada de acordo com as necessidades de reprodução do 

equilíbrio entre Natureza e sociedade. No entendimento de Carvalho, esta relação entre 

organização social e Natureza se da através das “punções” – exploração – ordenadas numa 

perspectiva, na qual, a Natureza se renova constantemente frente à ação do grupo. 

Nesta conjuntura, o homem é parte intrínseca da natureza uma vez que a relação 

entre um e outro se dá de forma híbrida, estabelecida pelo parentesco entre as entidades 

mitológicas e o grupo social. Em outros termos, há um sentimento de troca e 

pertencimento, entre o humano e a Natureza que se revela através da consciência, cujo 

fundamento é o mito, expressão “inconsciente” de um grupo que vive da caça e coleta. 

Deste modo, cabe suscitar a reflexão de SAHLINS (1999) sobre a reorganização 

cultural como um “dialogo simbólico”, ou seja, uma conjugação entre sentido cultural e 

referencia prática. Para este autor, a estrutura parece ser histórica. Existe na história 

enquanto história. Isto é, a cultura apesar de moldar a ação dos indivíduos está sempre 

sujeita a reavaliação práticas e, em alguns casos, o que ocorre são mudanças na própria 

ordem simbólica, pois a ação sobre o mundo exige de todos um repensar ou mais 

precisamente uma reordenação dos padrões que norteiam o agir.  

Assim, do mesmo modo que o signo, a cultura não é capaz por si só de explicar um 

determinado ato, ou seja, não esgota a discrição de qualquer objeto, pois se o signo é 

arbitrário – por exemplo, um objeto tem vários significados, depende da língua de origem – 

o mesmo ocorre com a cultura. Deste modo, a cultura é histórica e não está presa em um 



  

tempo, mas está inserida no tempo é resultado da relação presente e passado.  

 Na esteira desse pensamento (WOORTMANN, 1990), chama a atenção para uma 

organização camponesa construída sob uma ordem moral, cuja realidade está impregnada 

de valores morais que permeiam todas as relações sociais. Nesta cultura campesina, afirma 

este autor, a terra é de Deus e não dos homens, e as ações que são tomadas dentre desta 

cultura, ocorrem num conjunto de significados que se articulam e formam uma totalidade. 

Neste sentido, há uma vinculação entre os conjuntos de significados e cada categoria, algo 

que evidencia relações de vários aspectos inseridos nesta cultura campesina, ou seja, existe 

uma interconexão de sentidos que não separa terra, trabalho e família. 

Desta forma, a organização do espaço se dá a partir de um valor ético, e se configura 

como qualidade, cujos bens se perfazem enquanto bens culturais, caráter de uma realidade 

singular, valor de uma organização familiar. Essa qualidade pode ser encontrada no 

momento de uma crise social, como por exemplo, a expansão da fronteira capitalista na 

região do Bico do Papagaio nas décadas de 1960/70. Assim, a “fuga” em busca de terras, 

ao mesmo tempo que expressou uma constante resistência ao processo de mercantilização 

das relações sócias, foi também mecanismo de reforço para preservar os valores 

tradicionais que estavam sendo postos em questão.  

 

Considerações finais. 

 Não obstante, nossa visão partir de uma construção. Isto é, entendemos que é 

preciso incorporar a realidade reconhecendo os vários sujeitos como agentes e atores, e não 

como meros frutos de uma autoridade que paira sobre todos. Ou seja, é preciso 

compreender o dinamismo entre objeto/sujeito, uma vez que o próprio conhecimento não 

ler o mundo como uma coisa, mas elabora a partir de uma “relação social de [uma] 

conversar carregada de poder” (HARAWAY, 1995, p, 37). Neste ponto, o olhar do 

“outro” surge com toda força e, a análise, ajuda no desvendamento de uma dada tradição 

científica que não ver esse “outro” como sujeito ativo, mas apenas como um mero objeto, 

incapaz politicamente. 

 Deste modo, para nós que temos o intuito de melhor diagnosticar as relações 

subjetivas que permeou a ação do(a)s posseiro(a)s em detrimento das modificações que 

sofreram, entendemos ser necessário, analisar o processo de resistência deste(a)s numa 

perspectiva interpretativa. Ou seja, uma leitura cujo princípio é a busca por significados ou 



  

mais precisamente pela natureza figurativa da teoria social, pois conforme nos mostra 

(GEERTZ, 1989), a explicação de um fato deve vir acompanhada do desvendamento de 

uma estrutura de significantes. 

 Em outras palavras, Geertz afirma que é preciso estabelecer uma descrição densa 

que descaracteriza qualquer tentativa de explicação apriorística e superficial, ou seja, é 

preciso correlaciona ação e história, no sentido de que toda ação tem seu objetivo e fim, por 

um lado, e origem do outro. Assim, se as teorias evidenciam algo mais concreto, dissecando 

e sistematizando de forma mecânica as partes, a análise deve está ancorada num estudo que 

não busque respostas, mas compreenda – diga algo sobre – possibilitando visualizar as 

várias partes expressadas numa estrutura simbólica.   

 Portanto, a história da luta pela terra vivenciada pelo(a)s posseiro(a)s do Bico do 

Papagaio precisa ser resgatada e interpretada dentro de uma perspectiva que os considerem 

enquanto sujeitos. Ou seja, que os integrem dentro de um discurso sócio-histórico 

fundamentado a partir das múltiplas facetas de sua cultura. Neste sentido, suas ações frente 

aos fatos que ocorreram entre 1964 a 1985 na região, não podem partir de um estereótipo 

construído fora de seu espaço, mas, sim de um ponto de vista relacional, considerando seu 

ambiente regional e sua historicidade. 

Para tanto, é preciso descaracterizar o desígnio desses sujeitos históricos como se 

estes fossem insubordinados e atrasados socialmente desvendando os bens culturais que 

sustentam uma determinada ordem de fatores sociais, políticos e econômicos. Tal tarefa 

permitirá “escovar a história a contrapêlo” (BENJAMIM, 1975, p. 225), e, assim, deixar 

em primeiro plano a história de vida dos posseiros e posseiras do Bico do Papagaio. 

Do mesmo modo, cabe uma reflexão sobre a história de vida destes “novos” 

sujeitos, cujas análises pouco ou quase nada os consideravam. A cultura destes sujeitos 

deve ser compreendida como instrumento de consciência política, expressada em sua 

história de vida e de seus antepassados. Neste processo, passado, presente e o futuro estão 

colocados de forma integrada, pois constituem e estruturam sua ação frente às 

transformações. Um processo que deve ser interpretado como uma estratégia de 

sobrevivência e, sobretudo uma arma de luta (MARTINS, 1993). 

Não obstante, pretendemos analisar o conflito pela terra na região do Bico do 

Papagaio a partir de um enfoque interdisciplinar, pois entendemos ser necessário analisar as 

narrativas e fazer uma aproximação comparativa entre o discurso histórico “oficial” e a fala 



  

do(a)s posseiro(a)s. Acreditamos ser possível identificar – naquele contexto histórico, 

social e político – a tensão estabelecida por uma leitura dual e estanque da realidade.  

Assim, compreendemos que é preciso entender a subjetividade destes indivíduos, a 

partir de sua realidade, na qual a terra é vista não como “objeto de trabalho, mas como 

expressão de uma moralidade, não em sua alteridade como fator de produção, mas como 

algo pensado e representado no contexto dos valores éticos” (WOORTMANN, 1990, p. 

11). 

Diante de tal escolha metodológica, o(a)s posseiro(a)s do Bico do Papagaio serão 

analisado(a)s enquanto um grupo social particular que possui uma história de mobilidades 

no que diz respeito ao acesso à terra. No entanto, serão sempre relacionados de forma 

processual. Assim, pretendemos identificar sociologicamente, uma cultura e/ou uma 

identidade que permaneceu frente as mudanças ocorridas durante o regime militar.  
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