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RESUMO

 
 

Desde o início da Conquista, a Amazônia tem sido objeto de diferentes 

movimentos de exploração: da caça e escravização, na busca do látex e da castanha até o 

período da Ditadura Militar (1964-1985), transformando-se num imenso cenário de ocupação 

territorial massiva, violenta e rápida, e representando a última grande fronteira da América 

Latina (Martins, 20009). Passada quase uma década do século XXI, atualizada por meio de 

uma política de desenvolvimento do País, promovida pelos governos de Luiz Inácio Lula da 

Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011 – atual), a exploração chega novamente à região 

com um novo objetivo, o de aproveitar o potencial energético do rio Tapajós (PA). Com o 

objetivo de contribuir para a análise sobre os possíveis conflitos mobilizados antes de 

iniciadas as obras de uma usina hidrelétrica, este trabalho estuda as diferentes transformações 

ocorridas em Pimental, um território localizado à margem direita do rio Tapajós (PA), diante 

da Usina Hidrelétrica (UHE) de São Luiz do Tapajós, cuja construção ameaça destruir toda a 

área de Pimental. Com base na Teoria de Fronteira, inaugurada por Martins (2009), o estudo 

traça uma nova perspectiva de análise sobre como os diversos momentos da fronteira e 

agentes de expansão são percebidos pelos moradores e pela constituição da própria 

territorialidade de Pimental. 

 

Palavras-chave: Amazônia; Fronteira; Usina Hidrelétrica; Mulheres; Tapajós. 
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ABSTRACT 

 
 

Since the beginning of the “Conquest”, the Amazon has been a target of different 

exploitation movements: from hunting to slavery, from the search of latex and Brazil nut to 

the period of Military Dictatorship (1964-1985), having transformed itself into a large 

scenario of violent, rapid and territory occupation, and representing the last vast frontier of 

Latin America (Martins, 20009). After almost a decade into the 21
st
 century, updated by 

Brazil’s development policy, which was promoted by the governments of Luiz Inácio Lula da 

Silva (2003-2010) and Dilma Rousseff (2011 – current), exploitation is back in the region 

with one new objective, making the most of the hydro-electrical potential of Tapajos river 

(PA). With the aim of contributing to the analysis of possible conflicts mobilised before the 

construction works of the hydroelectric plant took place, this work studies the different 

transformations that occurred at Pimental, a territory which is a the right bank of the Tapajos 

river (PA), at the Hydroelectric plant of (UHE) São Luiz do Tapajós, which construction 

threatens to destroy the whole area of Pimental. Based on the Frontier Theory, launched by 

Martins (2009), this study draws a new perspective of analysis about the diverse moments of 

the border and the expansion agents are noticed by the local community and by the territorial 

constitution of Pimental itself. 

 

Keywords: Amazon; Frontier; Hydroelectrical plant; Women; Tapajós. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

São Sebastião. O santo que resgata o movimento messiânico, representando a 

esperança daqueles que vivem em um deslocamento constante em busca da terra prometida é 

o mesmo santo designado a ser padroeiro da igreja católica e marco fundador de Pimental, até 

então, no início do século XX, uma pequena vila de cinco casas situada à margem direita do 

rio Tapajós (PA), em plena Amazônia brasileira.  

A época data do tempo em que a borracha aquecia o mercado na região e atraía 

inúmeros migrantes oriundos do Nordeste que, expulsos de suas terras de origem, chegavam à 

região expulsando os índios que lá viviam. Pimental não era necessariamente a terra 

prometida por Deus, mas expressava simbolicamente por meio do santo a trajetória de vida 

dessas pessoas, marcada pelo constante deslocamento, pela contínua expulsão das terras. 

Cerca de um século após a fundação de Pimental, seus habitantes se veem em um 

novo processo de expulsão: o governo federal, desde 2009, coloca como uma das ações 

prioritárias dos chamados Planos de Aceleração do Crescimento (PACs), a construção de 

megaobras na Amazônia, em especial as Usinas Hidrelétricas (UHEs). Cinco delas estão 

previstas para serem construídas na bacia do rio Tapajós, no Estado do Pará, sendo que a 

primeira, a Usina Hidrelétrica de São Luiz do Tapajós, prevê a destruição completa de 

Pimental: toda sua área servirá de represa para a usina. 

Esse constante processo de expulsão e destruição faz parte, segundo Martins, da 

situação de fronteira existente no Brasil e que, mais do que delimitar uma área geográfica, 

marca a identidade brasileira:  

 

“O ciclo histórico da fronteira ainda não acabou. O presente da sociedade brasileira 

continua determinado e regulado, em boa parte, pela dinâmica de expansão 

territorial e seus confrontos sociais e étnicos. A fronteira tem sido, entre nós, um 

sujeito político. O Brasil da Conquista ainda não está terminado, ainda é mal 

esboçado mapa do que seremos um dia. Nossos dramas estão de pé, não raro 

resvalando para as tragédias descabidas dos massacres e dos assassinatos sacrificiais 

de índios e de trabalhadores da frente de expansão com que pretendemos nos ungir 

para ganhar espaço e seguir adiante.  

(...) A fronteira não é um momento folclórico da grande aventura em que se constitui 

a história do Brasil. É um pilar na estrutura da sociedade brasileira, uma cruz a ser 

carregada, o débito de uma vitória histórica que nos instiga a aceitar que chegou o 

tempo de orientar para perto o olhar viciado no longe dos confins da sociedade 

liminar que temos sido” (MARTINS, 2009, p. 20 e 21).  



19 
 

Presente no imaginário de muitos brasileiros como um grande vazio demográfico, 

a Amazônia acaba por representar essa última grande fronteira da América Latina, essa 

imensidão do território a ser conquistado:  

 

 “Uma das imagens mais arraigadas no que tange à Amazônia é a que se trata de 

uma região de baixa densidade demográfica, de um vazio demográfico. (...) É a ideia 

do vazio demográfico frequentemente reiterada como que para justificar a 

necessidade de ocupá-la, para garantir a integridade nacional” (GONÇALVES, 

2001, p. 33). 

 

“(...) Desde o início da conquista, foi ela [Amazônia] o objeto de diferentes 

movimentos de penetração: na caça e escravização do índio, na busca e coleta do 

látex e da castanha. A partir do Golpe de Estado de 1964 e do estabelecimento da 

ditadura militar, a Amazônia brasileira transformou-se num imenso cenário de 

ocupação territorial massiva, violenta e rápida, processo que continuou, ainda que 

atenuado, com a reinstauração do regime político civil e democrático em 1985” 

(MARTINS, 2009, p. 132). 

 

Com a priorização de megaobras na Amazônia, o Brasil se vê diante de um novo 

momento da fronteira, de um novo processo de expulsão, de controle do território e dos 

recursos naturais, da violência, do encontro e desencontro de culturas, interesses, tempos 

históricos e, obviamente, dos conflitos. Com base nesse cenário que se apresenta, surge a 

necessidade de analisá-la a partir desse novo contexto social que a Amazônia vive, da chegada 

das novas frentes pioneiras, as hidrelétricas, em especial, a vinda da UHE de São Luiz do 

Tapajós em Pimental, desde a perspectiva da teoria de fronteira inaugurada por Martins: 

 

“(...) a fronteira de modo algum se reduz e se resume à fronteira geográfica. Ela é a 

fronteira de muitas e diferentes coisas: fronteira da civilização (demarcada pela 

barbárie que nela se oculta), fronteira espacial, fronteira de culturas e visões de 

mundo, fronteira de etnias, fronteira da história e da historicidade do homem. E, 

sobretudo, fronteira do humano” (MARTINS, 2009, p. 11). 

 

“O que há de sociologicamente mais relevante para caracterizar e definir a fronteira 

no Brasil é, justamente, a situação de conflito social. (...) A fronteira é 

essencialmente o lugar da alteridade. É isso o que faz dela uma realidade singular. À 

primeira vista é o lugar do encontro dos que por diferentes razões são diferentes 

entre si, como os índios de um lado e os ditos civilizados do outro; com os grandes 

proprietários de terra, de um lado, e os camponeses pobres de outro. Mas o conflito 
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faz com que a fronteira seja essencialmente, a um só tempo, um lugar de descoberta 

do outro e de desencontro. Não só o desencontro e o conflito decorrentes das 

diferentes concepções de vida e de visões de mundo de cada um desses grupos 

humanos. O desencontro na fronteira é o desencontro de temporalidades históricas, 

pois cada um desses grupos está situado diversamente no tempo da história. 

(MARTINS, 2009, p. 133). 

 

Ao me deparar com o desafio de estudar esse novo momento da situação de 

fronteira no Brasil, surgiram três possibilidades de análise:  

 

1. A de uma região na Amazônia cuja usina já tenha sido construída, como é o 

caso das hidrelétricas do rio Madeira (RO), Jirau e Santo Antonio;  

2. A de uma região cuja construção esteja em pleno andamento, como é o caso 

da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu (PA); 

3. A de uma região cuja obra não havia sido iniciada, como é o caso das usinas 

que serão construídas no rio Tapajós (PA).  

 

Ter a oportunidade de analisar os possíveis conflitos mobilizados antes de 

iniciadas as obras e poder contribuir para responder à questão: “de que forma uma hidrelétrica 

existe antes mesmo do início de sua construção?” foram alguns elementos que fizeram com 

que eu decidisse me ater justamente à análise da situação de fronteira em Pimental, um 

território às vias da destruição pela usina de São Luiz do Tapajós. 

Apesar de o estudo estar relacionado a essa problemática, sua análise não se 

restringe somente a ela.  Ao estudar a situação de fronteira a partir do microcosmo, tem-se 

também a oportunidade de melhor entender como esse conflito vem acontecendo no 

macrocosmo, ou seja, como se dá a relação no âmbito nacional, entre o Estado brasileiro e a 

região amazônica, como tem sido essa relação de soberania do Estado Amazônico frente à 

federação.   

Nesse sentido, o estudo diz respeito a uma questão nacional, que se refere a como 

a política nacional de energia e essa tendência desenvolvimentista tem sido realizada pelo 

Estado brasileiro e quais são suas implicações para a região Amazônica.  

Deste modo, analisar esse cenário atual, no qual essa população está ameaçada 

frente à vinda do desenvolvimento econômico que usa da construção da hidrelétrica como 

modo de expansão, antes mesmo de sua retirada e da mudança do modo de vida é 
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fundamental para o entendimento não só da situação de fronteira, como também das 

características que o “processo civilizador” (ELIAS, 1990) assume no Brasil. 

Ainda que o pesquisador defina objetivos e os caminhos para atingir os objetivos 

propostos, novos elementos durante a pesquisa fazem surgir novas questões mostrando ao 

pesquisador que, embora haja uma linha norteadora de pesquisa, o caminho também se faz ao 

caminhar. Esse processo não foi diferente neste estudo.  

Ao problematizar a nova situação de fronteira mobilizada pelas políticas 

desenvolvimentistas promovidas a partir do governo Lula, buscando entender quais são os 

novos arranjos desse processo civilizador no Brasil, novas questões surgiram no decorres da 

pesquisa.  

Principalmente durante a pesquisa de campo, pude perceber que os elementos 

mobilizadores do conflito com relação à hidrelétrica, mais do que discursos políticos 

interiorizados, com a questão dos impactos socioambientais, os moradores de Pimental 

levantavam figurações que se traduziram na oposição de localização de onde vivem os 

habitantes e da religiosidade como fatores distintivos em Pimental.  

Essa constatação me possibilitou uma nova perspectiva de análise: não só em 

relação à fronteira e aos conflitos daí surgidos, mas também sobre como os diversos 

momentos da fronteira e agentes de expansão são percebidos pelos moradores e pela 

constituição da própria territorialidade de Pimental e, principalmente, como eles, seus 

encontros e desencontros (conflitos) são mobilizados a partir da chegada da nova frente 

pioneira, a hidrelétrica, a partir das entrevistas e observações realizadas durante o trabalho de 

campo.  

Durante minha pesquisa, pude observar e compreender a partir dos relatos dos 

entrevistados que o dia a dia em Pimental é constituído, substancialmente, da presença das 

mulheres enquanto os homens passam parte do tempo (semanas, meses e, em alguns casos, 

anos) fora de Pimental, seja na pesca, no garimpo, na roça ou na extração de madeira e 

palmito. Por isso, este estudo pretende também registrar, por meio de uma narrativa, parte do 

cotidiano dessas mulheres e a sua opinião com relação à hidrelétrica. Desta forma, busco aqui 

dar luz à voz daquelas que estão à margem da margem, as “pessoas silenciosas” (MARTINS, 

2009, p. 103 e 104).  
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Metodologias e técnicas usadas no estudo 

Segundo Florestan Fernandes, os processos de desenvolvimento econômico 

podem ser lidos em sua contradição não quando abordados a partir de sua centralidade, mas 

quando percebidos por meio daqueles que o sofrem (FERNANDES, 1979, p. 26).  

Para Martins, essa perspectiva de análise, anunciada por Florestan, representa uma 

forma de leitura da realidade social presente na que ele denominou Escola Sociológica de São 

Paulo e que se caracterizou por observar os processos de desenvolvimento econômico, 

sobretudo aqueles desencadeados a partir dos anos de 1940, por meio de uma metodologia 

contrapontística, ou seja, por meio daqueles que não só não são os protagonistas da história, 

mas que sofrem os impactos dela decorrentes e que, por isso, são capazes de revelá-la em toda 

sua contradição (MARTINS, 1998).  

Essa metodologia, sistematizada por Martins, constituiu-se em um momento em 

que o país encontrava-se em formação e os processos de modernização ocupavam a 

centralidade do debate não só político, mas entre as elites intelectuais. Portanto, uma 

metodologia elaborada na tradição do pensamento sociológico clássico que tem por objeto os 

processos de mudança e transformação sociais. 

No âmbito do processo de modernização do país desencadeado a partir dos anos 

de 1940 é que se formula não só a “tese da fronteira” como também a metodologia 

contrapontística, o que significa não só recortar como objeto de estudo os processos de 

mudança no ato mesmo em que se processam (situação de fronteira) de forma a evidenciar os 

desencontros entres modos de vida diversos, formas diversas de apropriação do território 

(segundo Martins, a discussão sobre os processos de modernização não podem ignorar as 

diversas formas de apropriação territorial), concepções de mundo diversas e em disputa, como 

também optar por uma das perspectivas por meio da qual observar os processos de mudança. 

Neste caso, seguindo Florestan, a opção por aqueles que sofrem o processo. Essa opção, no 

entanto, decorre da necessidade de ler o conflito na sua totalidade, evidenciando as 

contradições dele decorrentes. Ou seja, a opção por ler os processos de mudança social a 

partir da margem social, pois que por meio dela é possível ler a totalidade contraditória dos 

processos de desenvolvimento.  

Nesse sentido, para realizar o estudo assumi abertamente, ainda que criticamente, 

o lado da vítima, dos moradores de Pimental ameaçados de expulsão. Assim, “tem-se o 

ângulo mais rico e moralmente justo para compreender o modo mais abrangente os 

complicados processos sociais da fronteira e a complexa inteligência que tem da situação os 

seus protagonistas” (MARTINS, 2009, p. 16). Busquei, inclusive, ouvir as vozes de parte da 
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população que, segundo Martins, são as pessoas “silenciosas”: as mulheres, os velhos e as 

crianças (MARTINS, 2009, p. 103 e 104).  

Dado que a fronteira é justamente a situação de conflito social, outra metodologia 

utilizada por mim durante a pesquisa de campo o conceito de figuração de Elias (2001), que 

considera que o campo de estudo da sociologia é o das configurações de seres humanos 

interdependentes:  

 

“Dizer que os indivíduos existem em configurações significa dizer que o ponto de 

partida de toda investigação sociológica é uma pluralidade de indivíduos, os quais, 

de um modo ou de outro, são interdependentes.” (ELIAS & SCOTSON, 2000; p. 

184). 

 

Desde modo, o conceito de figuração rompe com a polarização clássica da 

sociologia, que tende a pensar o ‘indivíduo’ e a ‘sociedade’ como formas antagônicas e 

diferentes, para analisar as figurações de seres humanos interdependentes em sociedade, 

marcadas por uma polarização entre aliados e adversários, formando uma teia flexível de 

tensões (ELIAS&SCOTSON, 2000, p.32).  

Por se tratar de uma problemática que está em pleno andamento, este estudo 

utiliza-se de técnicas não só baseadas pelo levantamento bibliográfico como, principalmente, 

enfocadas no caráter exploratório a Pimental.  

Nesse sentido, foram realizadas 50 entrevistas semi-estruturadas, de “roteiros de 

conversa” com pessoas que estavam em Pimental, moradores ou que tinham propriedades em 

Pimental e haviam sido habitantes de Pimental, durante a pesquisa de campo, de 9 de 

fevereiro a 10 de março de 2013.  

Foram entrevistados 34 mulheres e 16 homens, de 14 a 105 anos na época, de 

todas as regiões de Pimental
1
, incluindo não só os líderes políticos e religiosos, como toda 

uma diversidade de perfis, donas de casa, pescadores, garimpeiros, comerciantes, 

aposentados, estudantes, professores, etc
2
. 

As técnicas de observação participante se fizeram presentes durante o trabalho de 

campo e em alguns eventos posteriores em que pude encontrar alguns dos moradores de 

                                                             
1 Ver Figura 33 – Mapa: local de residência dos entrevistados. 

2
 Ver Figura 34 - Perfil dos entrevistados, de acordo com a idade; Figura 35 – Perfil dos entrevistados de acordo 

com a ocupação principal; Figura 36 – Perfil dos entrevistados de acordo com a escolaridade e Figura 37 – Perfil 

dos entrevistados de acordo com situação conjugal 
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Pimental
3
. Durante a observação, foram utilizadas tanto as técnicas aleatórias, mais informal e 

com menos rigor, como também mais sistemática, o que exigiu um roteiro de campo com as 

necessidades de observação da pesquisa e de forma condizente tanto com o método quanto 

com o intuito de se poder captar o máximo do empírico.  

Não só Pimental, mas também localidades como Curral (a 20 minutos de barco de 

Pimental, em direção a Jacareacanga (PA), na margem direita do rio Tapajós) e os municípios 

de Itaituba e Trairão, ambos no Pará, cuja história e política está vinculada a Pimental, 

fizeram parte da observação durante o trabalho de campo.  

As fotografias também foram utilizadas tanto para complementar uma informação 

como também para registrar, ainda que de forma aleatória, o cotidiano vivido pelos moradores 

de Pimental, assim como os momentos de fronteira ali existentes e que se encontram e 

desencontram. 

O fato de se tratar de um objeto de pesquisa cuja problemática ainda está em 

andamento, ou seja, no momento da pesquisa, os conflitos, atores e processos da situação de 

fronteira em Pimental estão em pleno desenvolvimento, o levantamento bibliográfico 

permeou por todo o processo de realização do estudo: novos documentos puderam ser 

analisados, por exemplo, somente na última etapa, como o Estudo e Relatório de Impacto 

Ambiental (EIA-Rima) do empreendimento, divulgado em meados de 2014. 

Além do EIA-Rima, foram também analisados: fontes secundárias que analisam a 

reconstrução do processo de ocupação da região, deslocamento de sua população e a forma 

como ambos se integram economicamente e politicamente ao território nacional; os planos 

nacionais de desenvolvimento, tais como os PACs 1 e 2; a pesquisa da Legislação relacionada 

a todo o processo de construção do empreendimento até o ano de 2014; dados seriados do 

Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), notícias e 

artigos publicados na internet, como fonte devidamente referenciada. São dados secundários 

que contribuem para a análise do processo de implementação da obra e das notícias locais em 

relação a Pimental. 

 

A estrutura da dissertação 

Para analisar todas as problemáticas colocadas, este estudo se estrutura em quatro 

capítulos. O primeiro, Situação de Fronteira: Pimental, um Território em Disputa, busca 
                                                             
3
 Foram dois os eventos: Encontro Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e Semana de 

Ciências Sociais da Faculdade de Ciências Sociais da PUC-SP, ambos realizados em setembro de 2013, na 

capital paulista. 
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contextualizar a fundação de Pimental em relação à região amazônica, como o território foi 

sendo constituído a partir das influências regionais e nacionais e de que forma tanto a 

Amazônia como Pimental são vistos pelo Estado Brasileiro.  

Esse capítulo traz uma análise sobre os momentos de fronteira relatados, ainda 

que simbolicamente, pelos moradores e observados por mim durante a pesquisa de campo: a 

chegada dos migrantes do nordeste para o trabalho com a borracha e a consequente expulsão 

dos índios; a instalação da Igreja de São Sebastião como marco fundador de Pimental e os 

fatores econômicos que modificam o cenário e as relações sociais, passando pelo ciclo da 

borracha e do garimpo até a chegada da nova frente pioneira, a usina hidrelétrica de São Luiz 

do Tapajós, mostrando que em Pimental essas diferentes temporalidades se encontram.  

No segundo capítulo, A Chegada do Estranho: A Hidrelétrica de São Luiz do 

Tapajós em Pimental, busca analisar de que forma o empreendimento, desde o seu anúncio, 

modifica o dia a dia dos moradores de Pimental, reconstruindo  o processo de sua 

viabilização, desde o anúncio do plano de construção, em 2009, até a entrega do Estudo e 

relatório de Impacto Ambiental (EIA-Rima), publicado em agosto de 2014. 

 Nesse contexto, o capítulo busca dar luz aos relatos dos moradores de Pimental a 

partir das entrevistas realizadas durante a pesquisa de campo e analisar a forma como a 

hidrelétrica, mais uma frente pioneira que passa por Pimental, mobiliza o imaginário dos 

habitantes de Pimental de maneira a produzir seu reposicionamento e reorganização no 

espaço.  

A partir da chegada da usina hidrelétrica em Pimental, o terceiro capítulo, Frente 

de Expansão: Os Evangélicos, busca estudar quais os códigos e figurações usadas pelos 

moradores entrevistados e que estão relacionados e/ou são usados para explicar a posição que 

possuem em relação à hidrelétrica e a todo o processo que vivenciam a partir do seu anúncio. 

O intuito é pontuar os conflitos existentes em Pimental e entender como os moradores narram 

(e significam) os momentos de situação de fronteira ali existentes, usando como base 

metodológica o conceito de figuração de Elias (2000) e de que maneira os entrevistados 

narram os diferentes momentos de expansão, desde a chegada dos católicos à região até a 

nova frente de expansão, representada por eles pelos evangélicos. 

O quarto e último capítulo desta dissertação, O Cotidiano das Mulheres em 

Pimental: as vozes da margem, abre espaço para dar voz às mulheres de Pimental, as pessoas 

“silenciosas” a quem se refere Martins (2009, p. 103 e 104), que estão à margem da margem, 

por meio da narrativa de seus cotidianos, mostrando que é desse lugar, da margem da margem 

da situação da fronteira, como ensina Martins, que elas conseguem observar com mais 
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acuidade os problemas que podem advir da instalação da hidrelétrica em Pimental 

(MARTINS, 2009 p. 141) e também a forma como elas resistem ao empreendimento, ainda 

que simbolicamente. 

Estão presentes também no estudo um ensaio fotográfico sobre o cotidiano de 

Pimental, seus moradores, moradias, paisagens etc. registrados durante esse período e, nos 

anexos, os gráficos com dados sobre o perfil dos moradores e também os mapas e ilustrações 

da região.  

Com isso, espera-se ter atingido o objetivo não só de aprofundar os estudos sobre 

o novo momento de situação de fronteira se dá em Pimental a partir da chegada da nova frente 

pioneira, a UHE de São Luiz do Tapajós, como também analisar de que forma os agentes de 

expansão dessa e outras temporalidades decodificam esse novo momento, como o território de 

Pimental tem sido transformado com os diferentes momentos de fronteira e agentes de 

expansão, como todos esses elementos, de diversas visões de mundo, tempos e culturas se 

encontram e desencontram em Pimental e de que forma eles estão mobilizados a partir do 

advento da usina hidrelétrica. 
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CAPÍTULO 1 – PIMENTAL, UM TERRITÓRIO EM DISPUTA 

 
 

“Eu sou contra a hidrelétrica, assim como sou a favor de que o Brasil precise de 

energia para se desenvolver. Aí então fica o impasse: é até bonito quando os jornais falam que 

o Brasil é a 5ª potencia mundial. O doído é quando quem tem que fazer o sacrifício é a gente. 

A gente que tem que deixar a casa, o lugar onde viveu há anos, de que conhecemos 

praticamente todos os grãos de areia”, disse Geizy Carla Azevedo dos Santos, uma das 

moradoras de Pimental, ao ser questionada sobre a construção da usina hidrelétrica (UHE) na 

região.   

Esta última declaração foi concedida em uma entrevista no dia 10 de fevereiro de 

2013, numa das poucas tardes sem chuvas do inverno amazônico em Pimental.  Fazia quase 

três anos desde que nos conhecemos, durante o I Encontro das Mulheres Atingidas por 

Barragens, organizado pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), em abril de 

2010. Desde então, os temas sobre os quais havíamos conversado outrora não mudaram 

muito: a construção da Usina Hidrelétrica de São Luiz do Tapajós estava batendo à porta de 

Pimental com a perspectiva concreta de destruição de toda a área. 

Conhecê-la foi fundamental para esta pesquisa. Sem ouvir o que Geizy tinha a 

dizer sobre o lugar em que morava, as diferenças de modos de vida e o direito que 

reivindicava de viver em Pimental, certamente não me fariam passar pelo processo de 

construção de um projeto de estudo, inúmeras conversas com especialistas do tema, meses de 

pesquisa e alguns dias de viagem, entre aviões, ônibus e barco para ir de São Paulo (SP) a 

Pimental (PA).  

Durante esse percurso, diversas Amazônias cruzaram meu caminho: da 

urbanização de Belém, com seu mercado Ver-o-Peso, até quilômetros de terras de pastagem 

margeadas por algumas casas à beira do rio Tapajós.  

Estando a bordo do barco Leão XIV, que saiu de Santarém (PA) com destino a 

Itaituba (PA), pude me aproximar do rio Tapajós e acompanhar o entardecer em suas águas. 

Era inverno e o rio estava cheio. Suas águas, escuras. O barco estava lotado e, como cheguei 

em cima da hora, consegui um espaço para colocar a minha rede e seguir viagem com mais 

dezenas de outros passageiros que compartilharam comigo  aquele local e, também, suas 

histórias. Tudo muito intenso: próximo à minha rede, um casal de Itaituba fora a Santarém 

para buscar a filha que havia recebido alta do hospital, pois meses antes tinha sido atropelada 

por um carro e, por milagre, contava a mãe, tinha sobrevivido. A menina, de uns seis anos, 

estava deitada na rede ao lado da minha. Tinha nas pernas os pinos que seriam responsáveis 
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por sua  regeneração. Como não conseguia sair da rede, sua mãe a acompanhava, enquanto o 

pai estava no bar, junto com outros homens e algumas garotas de programa.  

À noite, o calor deu lugar ao vento forte do Tapajós. Demorei a pegar no sono e 

fui acordada subitamente pelos gritos da mãe da menina que estava brigando com o marido, 

completamente bêbado. “Quando chegar a Itaituba, largo dele. Homem que é homem não 

deixa a filha aqui para ir com as raparigas”, dizia ela, chorando.  

Acordei cedo. Quis ver o amanhecer no rio. Era a primeira vez que estava frente a 

frente com o Tapajós. Durante minha trajetória profissional, havia acompanhado lutas dos 

povos da Amazônia em diversas regiões, onde pude conhecer o Xingu, o Amazonas, o 

Madeira e tantos outros rios. Mas essa era a primeira vez que conhecia de perto o Tapajós. 

Suas águas estavam escuras, o rio estava cheio. Observei uma variedade de ilhas, além de 

casas às margens.  

No barco, passando das nove horas da manhã, o casal já havia se reconciliado. 

Conversei com outras pessoas, entre elas, com uma mulher de cerca de 40 anos que estava 

voltando de Itaituba depois de uma semana fora de casa. Havia levado a filha, que estava com 

um grave problema no rim, para continuar o tratamento em Belém (PA). Todos os passageiros 

que conversavam comigo me perguntavam de que país eu era, estranhando o meu sotaque 

paulistano. Assim me senti durante a viagem: uma estrangeira em um contexto tenso e 

intenso. Naquele momento não sabia que todos esses ânimos e acontecimentos me 

acompanhariam até o fim da minha pesquisa de campo. 

Depois de mais de 20 horas de viagem ao longo do rio Tapajós, ao avistar 

Itaituba, olhei para o relógio que marcava 12h30. Já era tarde, e o único carro que 

transportava pessoas e cargas para Pimental cruzaria a barca em menos de 30 minutos. Logo 

que o barco atracou, agarrei minhas malas e fui perguntar pelo “Seu Rosi”, responsável pela 

D-20 que faria o transporte: “Não tem lugar na cabine”, disse ele, observando-me. No 

momento, não entendi o que ele queria dizer com “cabine”. Desconhecia as linguagens e 

costumes locais e, como já disse, me sentia uma estrangeira com cultura urbana no coração da 

Amazônia brasileira.  

Demorei alguns minutos para entender que, na verdade, havia lugar na parte de 

trás da cabine e que, quando me viu, Seu Rosi pensou que eu estaria disposta a viajar apenas 

no “conforto” dos bancos da frente da D-20, como me confessaria depois. “Não tem 

problema. Posso ir na parte de trás?”, perguntei. Então, foi o tempo de ele amarrar minhas 

malas e outras cargas no teto do automóvel e, em menos de 20 minutos, estávamos cruzando a 

balsa do rio Tapajós rumo a Pimental.  
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O caminho, constituído em grande parte por uma estrada de barro rodeada por 

terras que outrora foram florestas e hoje dão lugar à terra de pastagem, abre o horizonte com 

um único destino: uma concentração de pouco mais de 150 casas, em sua maioria de madeira, 

com telha de “brasilite”, algumas – mais antigas – de pau a pique e outras, ainda em 

construção, de alvenaria.  Ao fundo, o rio Tapajós.  

Não há placas que sinalizem o caminho, por onde passam poucas pessoas. O que o 

“seu” Rosi e os demais habitantes da região sabem é que, atravessando o igarapé Ponto Frio, 

chega-se a Pimental. 

Ao chegar, Teílva, uma das moradoras de Pimental, já me esperava, uma vez que, 

previamente, havia combinado com ela e seu esposo, o presidente da comunidade C.A.K (lê-

se “CÊ”, “A”, “KA”), a minha ida à região, e veio me dar as boas vindas.  

Já eram quase 16 horas, e o trânsito de pessoas na comunidade estava intenso e, 

como pude comprovar posteriormente, incomum. Exatamente no dia em que cheguei, foi 

organizada uma reunião entre os moradores e a equipe representante do Consórcio 

responsável pela obra da hidrelétrica. Por isso, assim que pisei em Pimental, segui para a 

reunião.  

Em meio às perguntas, um senhor levantou a mão e disse: “Vocês falam que tudo 

isso vai acontecer, que a obra vai ser construída e que é para o desenvolvimento do país. Só 

que vocês nunca falam em direitos”. Constatei que minha pesquisa de campo, em Pimental, já 

havia começado.  

 

1.1. Pimental e as Amazônias 

Localizado no Médio Tapajós, nas proximidades da Latitude 4°34'12.24"S com a 

Longitude 56°15'45.35"O, a pouco mais de 40 km de distância de Itaituba (PA)
4
, Pimental 

possui 10.899,47 km² dos pouco mais de 5 milhões de km² da Amazônia no Brasil.  

Presente no imaginário de muitos brasileiros como um imenso reservatório de 

recursos naturais e, ao mesmo tempo, região do vazio demográfico, o território da Amazônia 

corresponde a 54% do Brasil. A região é vista como a última fronteira brasileira, onde a 

natureza estaria intocada. Ao mesmo tempo, por causa da questão climática, há uma 

preocupação mundial para que a floresta amazônica seja preservada dos “males da 

civilização”, sendo mantida como um santuário, expressão de uma ideologia ecológica 

conservadora.  

                                                             
4
 Ver Figura 38 – Mapa: localização de Pimental 
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“Além destas visões, há também aquela vivenciada por suas populações. Uma 

realidade dura, de miséria e violência, que desafia essa ecologia conservadora a 

pensar a questão social junto com a questão ecológica. Há milhões de famílias de 

trabalhadores rurais; as diferentes culturas dos povos da floresta; centenas de 

milhares de garimpeiros; milhões de habitantes nas suas cidades, onde está a maior 

parte dos amazônidas, que precisam ser alimentados. Há vários e poderosos 

interesses por disputa de seus subsolos, pela sua enorme riqueza em biodiversidade, 

por sua riqueza em metros cúbicos de madeira ou megawatts de energia” 

(GONÇALVES, 2001, p. 16). 

 

Com essa diversidade de visões e culturas, não se pode afirmar, como analisa 

Gonçalves, que haja apenas uma Amazônia, mas várias. Assim, são diversas as perspectivas, 

conflitos e interesses que filtram o olhar para a região.  

 

“A verdade do colonizador não é a mesma que a do colonizado; a verdade do 

minerador, do fazendeiro-pecuarista ou do madeireiro não é a mesma dos índios, dos 

caboclos ribeirinhos e/ou extrativistas ou dos produtores familiares; a verdade dos 

militares ou a das grandes empresas estatais nacionais e internacionais não é a 

mesma necessariamente dos garimpeiros, seringueiros, castanheiros açaizeiros, 

balateiros, retireiros ou dos trabalhadores rurais agroextrativistas.  

Assim, quando se fala de Amazônia é preciso estar atento para sabermos de que 

Amazônia estamos falando, tendo em conta que os diferentes agentes que atuam na 

região, ou por ela se interessam, tentam propor/impor a sua visão do que seja a 

verdade da região como sendo a verdade da região. Esse jogo de verdades é parte do 

jogo de poder que se trava sobre ela” (GONÇALVES, 2001, p. 16-17).  

 

Nesta pesquisa, as Amazônias a serem analisadas delimitam-se às que se 

relacionam com Pimental, seus moradores e os conflitos daí construídos a partir da chegada 

da Usina Hidrelétrica de São Luiz do Tapajós, cuja construção promete colocar toda a sua 

área abaixo d´água. 

Como afirma Gonçalves (2001), desde os primórdios de sua incorporação à ordem 

moderna desencadeada pelo colonialismo, a região amazônica tem sido vista mais pela ótica 

dos colonizadores do que de seus próprios habitantes. Daí se explica a fala de Geizy Azevedo 

dos Santos, que inicia este capítulo. “(...) É até bonito quando os jornais falam que o Brasil é a 

5ª potencial mundial. O doído é quando quem tem que fazer o sacrifício é a gente. A gente 

que tem que deixar a casa, o lugar onde viveu há anos (...)”, ao abordar o impasse que estava 
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vivendo, ou seja, ser a favor do desenvolvimento e, ao mesmo tempo, ser contra a construção 

da UHE de São Luiz do Tapajós.  

Ter de pagar o preço do desenvolvimento do Brasil não é apenas uma questão de 

Pimental, ela decorre de toda a história das Amazônias, desde sua colonização.  

O mesmo imaginário considera a sua população primitiva, indolente e preguiçosa, 

incapaz de ser portadora de um projeto civilizatório que a redima da situação de 

subdesenvolvimento à qual se acha secularmente submetida. 

 

“A Amazônia é assim uma região nunca vista a partir de sua própria realidade, do 

ponto de vista dos seus próprios habitantes. É uma região subordinada na hierarquia 

de poder no interior do seu próprio país. Ela é sempre vista a partir dos interesses 

nacionais e estes são definidos nos centros hegemônicos do poder nacional” 

(GONÇALVES, 2001, p. 25). 

 

E do mesmo modo como vem ocorrendo em outras áreas da Amazônia, o governo 

federal anunciou, sem qualquer conversa prévia com os moradores de Pimental, a construção 

da Usina Hidrelétrica de São Luís do Tapajós, colocando a cidade no mapa da destruição já 

que toda sua área será alagada, para servir de barragem para o empreendimento. É essa 

destruição, como analisa Martins (2009), que se encontra na fronteira.  

 

A história do recente deslocamento da fronteira é uma história de destruição. Mas 

também é uma história de resistência, de revolta, de protesto, de esperança.  

(...) A história contemporânea da fronteira, no Brasil, é uma história de lutas étnicas 

e sociais. Entre 1968 e 1987, diferentes tribos da Amazônia sofreram pelo menos 92 

ataques organizados, principalmente por grandes proprietários de terra, com a 

participação de seus pistoleiros, usando as armas de fogo.  (...) Não só os índios 

foram envolvidos na luta violenta pela terra. Também os camponeses da região, 

moradores antigos ou recentemente migrados, foram alcançados pela violência dos 

grandes proprietários de terra, pelos assassinatos, pelas expulsões, pela destruição de 

casas e povoados. (...) o que há de sociologicamente mais relevante para caracterizar 

e definir a fronteira no Brasil é, justamente, a situação de conflito social 

(MARTINS, 2009, p. 132-133). 

 

Então, o conflito entre o Governo Federal, que busca construir a UHE de São Luiz 

do Tapajós para trazer desenvolvimento ao país, e os moradores de Pimental, que serão 

desalojados para que a represa inunde toda a área, é, em si, uma situação de fronteira.  
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Buscando analisar a situação de fronteira em Pimental, por meio dos diferentes 

conflitos, mobilizados a partir da vinda da hidrelétrica desde seu anúncio em 2009, este 

capítulo busca colocar Pimental no mapa das Amazônias e, consequentemente, do Brasil, 

tomando como referência a pesquisa bibliográfica e as vozes dos cinquenta moradores que 

foram entrevistados durante a pesquisa de campo.  Deste modo, busca analisar de que forma 

os agentes externos, agentes da frente pioneira – ciclo da borracha, do ouro, a Ditadura 

Militar, etc. – produziram Pimental, transformando o seu cotidiano e o de seus moradores até 

a chegada da hidrelétrica.  

 

1.2. Fundação de Pimental: a borracha e os migrantes  

A Hevea, gênero botânico pertencente à família Euphorbiaceae, que inclui, entre 

outras espécies, a Hevea brasiliensis, a seringueira que fornece o látex de melhor qualidade 

(GONÇALVES, 2001, p. 36), foi o elemento que cientistas tomaram como referência para 

delimitar a Amazônia, ainda que, como citado anteriormente, ela seja uma região 

multifacetada e plural. A Hevea brasiliensis foi, também, fundamental para a constituição 

inicial de Pimental.  

Embora não existam documentos que comprovem a data exata de fundação de 

Pimental, moradores fazem alusão a duas principais histórias que buscam explicar como foi 

seu surgimento e a época aproximada.  

A primeira diz respeito a um porto de embarque e desembarque de carga e 

passageiros que chegavam à região para trabalhar com a extração da borracha, na primeira 

década do século XX. Segundo essa versão, havia na área um galpão que armazenava a 

borracha que era comprada e trocada por mercadorias, e também utilizado como hospedagem 

para pessoas recém-chegadas. O nome Pimental, de acordo com essa história, deve-se ao fato 

de existirem muitas pimentas na área, plantadas por pessoas que trabalhavam com a borracha 

e aí viviam. 

A outra versão relata o nascimento de Pimental a partir da chegada de Raimundo 

Pimentel, durante a primeira década do século XIX, que seria o primeiro morador de Pimental 

e responsável por abrir a mata para a retirada da borracha.  

 

“Dizem que o lugar não era Pimental. Quem descobriu a localidade aqui no igarapé 

era Raimundo Pimentel. (...) Quando cheguei, o Raimundo tinha a colocação
5
 dele. 

                                                             
5
 Colocação – porção determinada de terra recebida pelos seringueiros por arrendamento. Os seringueiros eram 

colocados para cortar seringa, daí o nome. Nessas colocações, havia – invariavelmente – uma casa rústica, feita 
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Esse Raimundo era um dos primeiros moradores daqui. Dessa família é que surgiu 

esse nome. Por causa do sobrenome. 

Ele saiu primeiro do que nós. Nós ainda demoramos um dia e ele já estava de saída. 

Ele e sua família foram os primeiros que chegaram, foram os que abriram colocação 

para os seringueiros”, diz Maria Bibiana da Silva, moradora mais antiga de 

Pimental.
6
  

 

Esses mitos de origem, narrados por moradores, remetem à fundação de Pimental 

que se deu a partir do fluxo migratório que houve em direção à região, iniciado entre as 

décadas de 1860 e 1870, decorrente do crescimento da demanda internacional da borracha e, 

paralelamente, com as secas e a crise do algodão nos sertões algodoeiros do Nordeste, por 

conta da retomada da posição estadunidense no mercado internacional. Entre 1860 e 1912, de 

300 a 500 mil nordestinos se dirigiram à Amazônia para trabalhar na extração da borracha, 

principalmente para a Amazônia sul-ocidental, onde se encontrava a Hevea brasiliensis 

(GONÇALVES, 2001, p. 36). 

 

“Em vim para cá em dezembro de 1917, cheguei aqui dentro do Pimental. Nasci no 

Ceará e vim para cá, para o Pará. Meus pais vieram e me trouxeram. Tinha o soldado 

da borracha, o pessoal que vinha e tirava a borracha. Meu pai era um deles”, relatou 

Maria Bibiana da Silva, moradora mais antiga de Pimental, que nasceu em 1908 no 

Ceará e chegou a Pimental com nove anos, em 1917.  Sua família veio ao Pará 

trabalhar com a extração da borracha.  

 

Para Octavio Ianni, “ao lado do caboclo e do índio amazônicos, o nordestino 

representou um contingente muito importante para a mão de obra dedicada à borracha” 

(IANNI, 1979, p.46).  No Pará, em 20 anos – de 1900 a 1920, a população mais que dobrou. 

Passou de 445.356 para 983.507. Eis o gráfico, de acordo com os dados censitários do IBGE: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
de madeira e barro, de três cômodos – sala, quarto e cozinha – coberta com folhas de paxiuba, palmeira típica da 

Amazônia. As Colocações ficavam totalmente cercadas por uma floresta de seringueiras. Lá o seringueiro 

deveria abrir as estradas de seringa, que seria o caminho que percorreria na extração vegetal (CASTRO, 2008). 

6
 Entrevista realizada em 10/2/2013. 
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Figura 1 – Gráfico: crescimento demográfico do Pará entre 1872 e 1920 

 

 

Foi nesse contexto que Pimental foi se constituindo como terra de destino de 

diversos migrantes, que vinham para a região em busca de possíveis riquezas acumuladas pela 

borracha, e ocupavam o território indígena. 

 

“Aqui era a maior parte povo de fora: maranhense, cearense. Paraense tinha poucos. 

Fomos descobrindo o lugar, descobrindo índio e amansando os índios. Índio 

matando gente. E o povo foi chegando. Aqui a gente ficou porque aqui encontrou a 

seringa para trabalhar. Conseguimos a estrada para cortar seringa
7
”.  

 

Segundo Martins, a população que, historicamente tem expulsado os índios, 

constitui o que ele chama de frente de expansão e são antes “populações pobres, rotineiras, 

não indígenas ou mestiças, como garimpeiros, vaqueiros, seringueiros, castanheiros, pequenos 

agricultores que praticam uma agricultura de roça antiquada e no limite do mercado” 

(MARTINS, 2009, p. 135). E, se na sua migração, essa população colocava em risco os 

territórios indígenas é porque um dia ela também se viu ameaçada pelo avanço da frente 

pioneira (CARVALHO, 2010). 

                                                             
7
 Entrevista nº 4, realizada em 10/2/2013.  
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O ciclo da borracha é apenas um elemento que tem formado e caracterizado a 

ocupação da região Amazônica, regida sempre por interesses políticos e econômicos, desde a 

colonização portuguesa. O movimento de ocupação da Amazônia configura-se, segundo 

Castro (2008), em dois momentos principais que correspondem a dois padrões de ocupação, 

ambos definidos pela ação do Estado e do mercado.  

O período da borracha refere-se ao primeiro momento de ocupação e povoamento 

– modelo de expansão que se dava através dos rios com ocupação de seus vales – com base 

num sistema de aviamento
8
 que se consolidou como rede de produção e fornecimento de bens 

e serviços localizados no interior da Amazônia. Acompanhava a calha do rio Amazonas desde 

o seu estuário próximo a Belém, penetrando por seus afluentes norte e sul, em direção ao 

oeste, chegando a atravessar as fronteiras dos países vizinhos. 

 

“Esse misto de poder de conquista de um território e de organização dos interesses 

econômicos está presente na formação do modelo de povoamento no modelo 

inaugural da colonização portuguesa na Amazônia. (...) Nascimento das cidades 

segue o avanço da organização do sistema extrativista, do transporte de mercadorias, 

do processo de catequese e da dominação de indígenas para o trabalho servil” 

(CASTRO, 2008). 

 

A ascensão da economia da borracha, entre o final do século XIX e começo do 

século XX, fez com que a malha de produção e troca de mercadorias se estendesse a um 

território maior, abrindo novas áreas de povoamento. A rede que organizava a produção e a 

circulação preexistente foi a base da produção inicial da borracha, pois, em todas as bocas de 

igarapés e de rios com recursos e possibilidades de exploração, localizava-se um posto ou 

comércio com a função de canalizar a produção agroextrativista  trazida das terras interiores e 

de drená-las para os pontos de cidades maiores, base da extensa rede de aviamento 

(CASTRO, 2008). 

Os seringais, comumente, eram em terras não reclamadas, e a economia 

extrativista dependeu muito mais do controle da mão de obra do que da terra. Essa situação 

era acentuada nas áreas dos rios de difícil acesso, como o Tapajós. Nesses locais, a ocupação 

                                                             
8
 Aviamento - sistema de adiantamento de mercadorias a crédito. Começou a ser usado na região amazônica na 

época colonial, mas foi no ciclo da borracha que se consolidou como sistema de comercialização e se constituiu 

em senha de identidade da sociedade amazônica. No sistema de aviamento o aviador adianta bens de consumo e 

alguns instrumentos de trabalho ao produtor, e este restitui a dívida contraída com parte de sua produção, látex 

extraído das seringueiras. 
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formal da terra era ainda mais rara, e patrões locais ou firmas aviadoras controlavam enormes 

extensões de terra, muito dificilmente adquiridas por meio de registro formal e demarcação.   

Assim, “onde o trabalho é livre, a terra não é. Se a terra é livre, o trabalhador não 

poderá ser” escreve MARTINS (2010, p. 10). É nesse contexto que vive o médio Tapajós, 

onde se insere Pimental, no início do século XX. Todos esses elementos que permearam o 

Ciclo da Borracha, a partir do aviamento, caracterizam, de acordo com Martins (2012), uma 

situação de escravidão: para obter um maior controle da mão de obra, os donos das 

colocações para a extração do látex trabalhavam com sistema de adiantamento de mercadorias 

a crédito, promovendo o endividamento dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que 

acumulavam capital. 

  

“No mesmo período em que o dinâmico ciclo do café revolucionava a economia 

brasileira, o ciclo da borracha não tinha elasticidade. Criou uma precária economia 

de refúgio na selva, baseada nas relações servis da peonagem, a escravidão por 

dívida, sob vigilância do pistoleiro” (MARTINS, 2012).   

 

Ao analisar os mecanismos sociais que geraram a escravidão na situação de 

fronteira, Martins (2009) afirma que há diferenças substantivas entre a escravidão negra 

abolida em 1888 e as novas formas de escravismo: enquanto a primeira estava definida pelo 

costume e pela lei, a segunda não é uma instituição, mas depende das circunstâncias locais e 

setoriais.  

De acordo com Martins (2009), os peões (trabalhadores) já contraíam dívidas 

desde o seu recrutamento, muitas vezes pelo adiantamento do salário que recebiam para poder 

pagar o transporte ao aviamento, hospedagem, alimentação etc. 

 

“É nesse universo que se cria a complexa teia de relações sociais que reproduz o 

cativeiro do peão e que transforma a superexploração em escravidão. É nesse 

pequeno universo que a escravidão se reproduz em primeira instância, pois é 

sobretudo nele que se recria o endividamento do peão (...)” (MARTINS, 2009, p. 

91)  

 

Nesse contexto de endividamento dos trabalhadores, promovido pelos agentes da 

frente de expansão da época – fazendeiros e donos das colocações para extração da borracha, 

em um processo de exploração de mão de obra análoga à escravidão – é que nasceu Pimental. 
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Segundo relatam alguns moradores, um dos primeiros habitantes, Maximiniano 

Azevedo, era responsável por uma colocação de aviamento que se situava onde hoje está o 

cemitério de Pimental, atravessando o igarapé Ponto Frio
9
. Por conta da colocação, Pimental 

nasceu com a construção de suas primeiras cinco casas, à margem do rio.  

Pimental começou a se configurar na história da Amazônia no início do declínio 

da economia da borracha, crise datada de 1912. Com a perda do poder absoluto e das fortunas 

que possuíam os barões da borracha, os pilares comerciais e o sistema de servidão por dívida 

(aviamento) começaram a ruir e outras formas de organização social começaram a se 

estruturar:  

 

“Em muitos lugares, ou ressurgiu, ou nasceu pela primeira vez, um setor camponês. 

Ao mesmo tempo em que ocorriam a crise, a estagnação, o retrocesso ou a 

decadência do monoextrativismo da borracha, ocorria também o rearranjo das forças 

produtivas e das relações de produção. (...) Diferenciou-se o extrativismo em coleta, 

caça e pesca; ao mesmo tempo, formaram-se roças e criações. Constituiu-se um 

setor camponês razoavelmente significativo, mas disperso no espaço ecológico” 

(CASTRO, 2008).  

 

A formação, ainda que tardia, de outras forças produtivas também ocorreu em 

Pimental, como relata Silva:  

 

“Antes de ficar em Pimental definitivamente, fomos para o rio Juruena. Lá tinha 

muito índio que atacava, roubava, matava as pessoas. Eles botavam as pessoas para 

correr e a gente ia para outra colocação, de colocação em colocação, com medo dos 

índios. Até que voltamos para cá. Eu gostei daqui, do lugar. Os maranhenses eram 

trabalhadores. Meu pai gostava de trabalhar, aqui tinha terra para trabalhar de 

lavoura.  

Foi o tempo que a borracha não tinha mais preço e nós baixamos o rio. Daqui fomos 

para São Luiz
10

. Eu tinha uns 19 anos. Lá a lavoura era o principal serviço do meu 

pai. Era para fazer a plantação
11

”. 

 

O primeiro marco de fundação de Pimental, segundo os moradores, foi a 

construção da Igreja Católica de São Sebastião, logo no início do século XX, que se situava às 

                                                             
9 Ver Figura 39 – Mapa: local da colocação que deu origem à fundação de Pimental. 

10
 São Luiz do Tapajós é o distrito vizinho a Pimental. 

11
 Entrevista nº 3, realizada em 10/2/2013. 
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margens do Tapajós, próxima à colocação de borracha
12

. A escolha do santo padroeiro foi a 

forma simbólica que aqueles que fundaram Pimental escolheram para resistir à situação de 

escravidão por dívida que vivenciavam, pois que São Sebastião é o santo do movimento 

messiânico ibero-americano,  cuja  característica é a busca da emancipação, por meio de 

permanente descolamento em direção ao messias e à terra prometida, como demonstrarei no 

capítulo 3.  

Até a década de 1960, existia em Pimental apenas uma rua, com cerca de dez 

casas de barro e algumas outras espalhadas pelo interior do seu território, apenas com 

caminhos que davam acesso à rua principal e, consequentemente, à margem do rio. Foi 

durante esse período que surgiu a primeira escola em Pimental. De iniciativa dos moradores, 

foi construída uma escola primária, de 1ª a 4ª série, única entre as comunidades da região.  

 

1.3. O garimpo em Pimental: aquecimento econômico e exploração 

Com a decadência da produção de borracha, a década de 1970 foi marcada pelo 

aumento da exploração de minérios na Amazônia, que atraiu considerável capital.  

 

“Até essa época a riqueza mineral da Amazônia, desde os tempos coloniais 

imaginada como de grande potencial, estava restrita à Serra do Navio, no Amapá, 

onde as grandes reservas de manganês haviam sido concedidas pelo Governo Vargas 

a uma empresa norte-americana, desde o início dos anos 1950. Hoje se sabe que o 

processo de formação sedimentar da Amazônia ensejou grandes depósitos de sal-

gema, caulim, manganês, cassiterita e ouro (de aluvião), sendo que esses dois 

últimos minérios aparecem com destaque no rio Madeira, Rondônia, e no estado de 

Roraima, em território dos índios Ianomâmi, e o ouro, em particular, na bacia do rio 

Tapajós.  

(...) os recursos minerais, que concretamente começam a se revelar imensos, passam 

a ser vistos como a salvação para o pagamento da dívida externa.  

(...) nesse contexto, o ouro passou a ter um interesse especial. A partir de então, 

mudou completamente o perfil do garimpo que, em pequenas proporções, sempre 

esteve na geografia regional do Amapá, em Roraima e no Pará. (...) Aquele garimpo 

tradicionalmente formado pela associação cooperativa de um determinado grupo de 

trabalhadores, que partilhava, em comum, os resultados de seu trabalho, é cada vez 

mais substituído pelo garimpo do dono da pista de avião ou do dono da draga. (...) os 

números dos que se acham trabalhando nos garimpos variam de 600 mil a 1 milhão. 

                                                             
12 Ver Figura 40 – Mapa: localização da primeira sede da Igreja de São Sebastião e das primeiras casas em 

Pimental 
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Inscreve-se, assim, o garimpo entre as atividades que mais empregam trabalhadores 

na Amazônia” (GONÇALVES, 2001, p. 47-49).  

 

Segundo relatos dos moradores de Pimental, a intensificação da atividade 

garimpeira ligada à extração do ouro no leito do rio Tapajós trouxe mudanças. Iniciada na 

década de 1970, a atividade garimpeira teve seu auge, em Pimental, na década de 1980.  

 

“Na época era muito ouro, as pessoas iam para o garimpo e faziam dois, três quilos 

de ouro. Meu pai numa época chegou a fazer seis quilos e meio de ouro em quatro 

meses. Em três meses, ele só explorou a terra e não conseguiu nada, em um mês ele 

obteve seis quilos. Na época, ele foi até Santarém, trouxe fogão e geladeira a gás. Aí 

a vida começou a mudar um pouquinho... ele fez a nossa casa coberta de brasilite e 

cercada de tábua
13

”. 

 

Como apresenta o relato, com um aquecimento no mercado de Pimental, oriundo 

da extração do ouro, a infraestrutura de seu território começou a mudar e foram sendo 

construídas casas de madeira e cobertas por telhas de brasilite, ao invés, do adobe e da palha.  

Em princípio da década de 1990, o garimpo entrou em decadência, porém nunca 

deixou de existir. Em Pimental, com a incidência do garimpo, sempre houve moradores que 

trabalhavam direta ou indiretamente com a atividade.  

 

“Eu trabalhei no Teles Pires. Nós tínhamos apoio dos índios, a gente pagava para o 

índio trabalhar, dava 10 mil reais para eles. Lá tinha que trabalhar organizado: 

ninguém podia ir à aldeia dos índios, jogar lixo no rio. Eu operava a máquina e eles 

falavam que a polícia federal nunca passava por lá. 

Quando foi no ano passado, a Polícia Federal entrou lá, quebrou todas as dragas, 

matou índio, deu em cacique. Por isso que eu falo que índio não segura a [Polícia] 

Federal. Quando o governo quer fazer alguma coisa, ele faz. Eles só não matam 

Fernandinho Beira-Mar, mas quando é pobre daqui, eles matam
14

”. 

 

Atualmente, se estima que haja três mil garimpos clandestinos na região do rio 

Tapajós e no sul do Pará (CARVALHO, 2013). Em cada um, trabalham de dez a cem 

                                                             
13

 Entrevista nº 32, realizada em 28/2/2013. 

14
 Entrevista nº 15, realizada em 13/2/2013. 
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homens. Esse número pode chegar a 500. Somente em um trecho de dois quilômetros do rio 

Tapajós há 63 dragas cavando o leito do rio em busca de ouro.  

Pelo menos duas vezes por semana, durante o tempo de pesquisa de campo, 

dragas de garimpo passavam em frente a Pimental com destino a Jacareacanga. Segundo os 

moradores, essas dragas, originalmente, trabalhavam no rio Madeira, em Rondônia. Por causa 

da construção das hidrelétricas de Jirau e Santo Antonio, no Rio Madeira, a fiscalização 

aumentou, e elas tiveram que sair de Rondônia.  

 

Figura 2– Foto: dragas a caminho do Alto Tapajós, em frente a Pimental 

 
 

Autora da foto: Thais Iervolino dos Santos. Foto tirada em 24 de fevereiro de 2013 

 

O garimpo ainda é motivo da vinda de novos moradores a Pimental. Um deles é 

Sidney. Natural do Paraguai e com família oriunda do norte do Mato Grosso, Sidney chegou a 

Pimental em 2012 para viver com o irmão, que é garimpeiro no Alto do Tapajós. Ele vive em 

Pimental por causa da escola, mas, em 2012, quando não tinha conseguido se matricular, 

trabalhou nas dragas que exploram ouro no leito e nas margens do rio. Na época, Sidney tinha 

15 anos.  

 

“No ano passado, como não consegui fazer a matrícula na escola, fui ajudar meu 

irmão no garimpo. Fiz isso em dois garimpos diferentes. No primeiro, ganhei pouco 
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porque não tinha nenhuma experiência. No outro, eu ganhei melhor. O que eu fazia 

não era difícil: tinha que tirar a terra para o rio e ajeitar para a draga sugar. Fazia isso 

das 6 horas da manhã às 17 horas, antes de anoitecer. Voltei para Pimental porque 

meu irmão quer que eu volte a estudar
15

”.  

 

A atividade também gera renda indiretamente. Algumas mulheres que entrevistei 

também vão ou já foram ao garimpo para trabalhar ou, então, para acompanhar a família.  

 

“Eu não me lembro de muita coisa em Pimental quando era criança, porque a 

mamãe, quando nós éramos pequenos, viajava muito com a gente. Nós íamos para o 

garimpo com ela. Meu pai trabalhava no garimpo e minha mãe, eu e meus irmãos 

ficávamos no barraco, para ficar perto dele. Era o garimpo Bom Jardim, no 

Tapajós
16

”.  

“Há alguns dias fui vender cerveja e cachaça no garimpo, mas não consegui vender 

quase nada, já que passei poucos dias lá
17

”.  

 

Se, por um lado, o garimpo foi responsável pelo aumento de renda e, 

consequentemente, melhoria na infraestrutura de Pimental, principalmente em seu auge, na 

década de 1980, por outro lado, o garimpo também trouxe problemas, sobretudo  com relação 

à saúde e ao meio ambiente.  

O garimpo no Tapajós é feito por meio de escavadeira hidráulica e equipamento 

flutuante usado por balsas e dragas que, para a retirada do ouro, aspiram a terra existente no 

fundo do rio e em sua margem. Esse método faz com que a água do rio deixe de ficar 

transparente e prejudique  a pesca. Além disso, o uso do mercúrio para a separação do ouro 

contamina a água e os peixes, trazendo impactos à saúde.  

 

“Com as dragas no rio, os garimpeiros começaram a distribuir o mercúrio na água e 

esse mercúrio prejudicou muito peixe. O pacu quase sumiu. A água antes era limpa, 

mas depois do garimpo, o peixe começou a adoecer. Meu pai puxava a tarrafa e ia 

escolhendo os peixes, mas eles nem tinham força de nadar, estavam sequinhos, 

sequinhos. O tucunaré emagreceu muito, só ficou a cabeça grande. Foi um período 

                                                             
15

 Entrevista nº 27, realizada em 23/2/2014. 

16
 Entrevista nº 6, realizada em 11/2/2013. 

17
 Entrevista nº 45, realizada em 5/2/2013. 
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de forte atividade de [exploração de] ouro e os peixes começaram a acabar. Eu tinha 

uns 12 anos
18

”. 

 

Desde o final da década de 1990, com a vinda de técnicos da saúde que 

constataram a contaminação da água do rio Tapajós por mercúrio, habitantes de Pimental 

começaram a construir poços artesianos para o consumo de água. Durante a pesquisa, nas 

casas de todos os entrevistados existia poço ou eles consumiam a água de poços da família 

e/ou vizinhos. 

 

“Com o garimpo, o povo de fora entrou no Tapajós e contaminou a água. Todo 

mundo tem que usar poço. Por mais que você coe a água, você tem que usar poço. A 

água é suja. No inverno, a água fica suja, não é mais transparente
19

”.  

 

 O impacto ambiental foi tão expressivo que, em 15 de abril de 2014, publicou-

se um decreto no Diário Oficial do Estado do Pará que proíbe concessões de novas licenças e 

autorizações ambientais para atividade garimpeira nos leitos e margens dos afluentes diretos e 

indiretos do rio Tapajós até que seja editado ato normativo pelo órgão ambiental competente 

que regule a atividade garimpeira. Tal processo, porém, depende de que seja amparado em 

estudos que comprovem que o meio ambiente tenha condições de suportar essa atividade. 

Além do impacto ambiental, o garimpo carrega consigo a violência e a exploração sexual. 

 

“Desde criança eu quis trabalhar no garimpo porque via as mulheres de lá com joias 

de ouro, com tatuagem. Eu tinha 14 anos quando fui ao primeiro garimpo. Sempre ia 

e voltava para Pimental. Fazia dois ou três programas por dia. Eu me dou bem 

trabalhando em bares
20

. Às vezes é complicado. Teve uma vez que, se não fosse por 

um aviso, eu não estaria aqui para contar história... iam atirar em mim e nas minhas 

colegas. Saímos fugidas do barracão
21

”. 

                                                             
18

 Entrevista nº 34, realizada em 28/2/2013. 

19
 Entrevista nº 4, realizada em 10/2/2013. Quando o entrevistado diz que, no inverno, a água já não é 

transparente é porque durante o inverno amazônico (novembro – abril) há maior incidência de chuva forte, o que 

aumenta o nível da água do rio. Na época do verão, o nível da água é baixo, o que facilita a visão do fundo do 

rio. Antes, tanto no verão como no inverno, era possível enxergar o fundo do rio. O entrevistado refere-se aos 

garimpeiros como sendo “gente de fora” porque eles não vivem em Pimental (adventícios). 

20
 Os bares a que a entrevistada se refere são aqueles que se localizam próximos aos garimpos. 

21
 Entrevista nº 45, realizada em 5/3/2013. 
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“Eu estava em Serra Pelada, morando com uma irmã minha, quando apareceu um 

pessoal dizendo que era de um restaurante. Eu tinha uns 15 anos. Eles prometiam 

uma vida boa, com luxo, assim como essa novela retrata
22

, igualzinho. Aceitei e fui 

com eles. Quando vi, estava em uma boate de um garimpo aqui no Tapajós, sem 

dinheiro, sem poder sair; tive que trabalhar fazendo programa para eles 

[garimpeiros]
23

”. 

 

Além da exploração sexual, alguns moradores de Pimental que trabalhavam no 

garimpo, revelaram que sofreram distúrbios de saúde por causa da prática constante da 

exploração do ouro, principalmente problemas relacionados à malária, cardíacos (em virtude 

da  mudança brusca de pressão no momento do mergulho) e à contaminação do sangue por 

mercúrio, minério usado na separação do ouro. 

 

“Os meninos estavam rapazes e foram para o garimpo. Eu fui atrás e peguei malária. 

Eu fui três vezes atrás deles e todas as vezes que fui, eu peguei malária”
24

.  

“Fomos para o [rio] Jamanxim
25

, que, na época, tinha muita fartura de ouro, 

tracajá
26

 e peixe. Mas também era muito doentio, tinha muita malária. Lá tinha 

muito garimpo. Fomos morar lá e minha mãe teve mais dois filhos. Esses dois 

morreram de malária. Eu e minha irmã quase morremos por causa da malária e, por 

isso, fomos fazer tratamento em Itaituba. Foi quando minha mãe decidiu não voltar 

mais para lá”,
27

. 

 

1.4. Integrar para não entregar: o Regime Militar e o “progresso” de 

Pimental 

Em paralelo ao aquecimento econômico da região do Tapajós, durante as décadas 

de 1970 e 1980, o garimpo não foi o único elemento a transformar Pimental, que também 

sofreu diversas mudanças durante o período da Ditadura Militar (1964 – 1985), quando um 

ambicioso projeto geopolítico de integração e controle da Amazônia foi colocado em prática.  

                                                             
22

 A novela a que a entrevistada se refere é Salve Jorge, que, na época da pesquisa de campo, estava sendo 

veiculada pela Rede Globo. A novela aborda o tema de tráfico de pessoas e exploração sexual e foi transmitida 

pela emissora de televisão durante os meses de outubro de 2012 a maio de 2013.  

23
 Entrevista nº 22, realizada em 20/2/2013.  

24
 Entrevista nº 40, realizada em 2/3/2013. 

25
 O rio Jamanxim é um afluente da margem direita do rio Tapajós. 

26
 O tracajá é uma espécie de quelônio da Amazônia. 

27
 Entrevista nº 34, realizada em 28/2/2013. 
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“A partir do Golpe de Estado de 1964 e do estabelecimento da ditadura militar, a 

Amazônia Brasileira transformou-se num imenso cenário de ocupação territorial 

massiva, violenta e rápida, processo que continuou, ainda que atenuado, com a 

reinstauração do regime político civil e democrático em 1985” (MARTINS, 2009, p. 

132).  

 

Com o slogan “Integrar para não entregar”, iniciou-se o segundo momento de 

ocupação e povoamento da região amazônica, com os programas governamentais de expansão 

da fronteira agrícola associados às estruturas urbanas – existentes e planejadas – para onde se 

dirigiam os investimentos públicos, em que se fortaleciam instituições e se concentrava a 

demanda de trabalho por parte de migrantes que chegavam por meio de fluxos intensos  e 

crescentes.  

 

“As cidades com economia de base extrativa e entreposto comercial com atividades 

portuárias, localizadas nas calhas dos rios mais importantes foram pontos de apoio 

das casas de aviamento. O avanço da fronteira agrícola dos anos 1970 contou de 

forma expressiva com as cidades já existentes localizadas nas margens dos cursos 

d’água. Entre outras, aquelas às margens do rio Tocantins (Turucuí, Marabá, 

Imperatriz), do rio Xingu (Altamira, Vitória do Xingu e São Félix do Xingu), do rio 

Tapajós (Santarém e Itaituba) e do rio Madeira (Porto Velho e Humaitá). Mesmo 

pequenas, desempenham um papel importante na economia e na sociedade regional, 

referência para a população do entorno. Os rios foram incorporados como eixos do 

avanço da fronteira, na perspectiva geopolítica do planejamento nacional, mas o 

desenho apontava para o papel estruturante que teriam as rodovias, seguindo a 

experiência da rodovia Belém-Brasília. Também atuaram como eixos importantes 

das redes, até que fossem construídas as rodovias”. (CASTRO, 2008). 

 

Mesmo de forma indireta, Pimental obteve as consequências dessa política, 

principalmente com relação à mobilidade e acesso às cidades e comunidades vizinhas. 

Durante o período ditatorial, foram construídas duas das principais rodovias na Amazônia: a 

BR 230, mais conhecida como Transamazônica, e a BR 163 – que liga Cuiabá a Santarém.  

Essas duas rodovias dão acesso a Itaituba e Trairão, municípios que influenciam 

Pimental, por questões políticas, geográficas ou históricas
28

. 

                                                             
28

 Ver Figura 41 – Mapa: localização das rodovias que ligam Pimental a Itaituba e Trairão 
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Principalmente com a construção da Transamazônica, primeira megaobra de 

infraestrutura promovida pelo governo ditatorial na região, Pimental serviu de ponto 

intermediário de transporte que ligava a rodovia aos garimpos do Alto Tapajós, já que as 

mercadorias, após chegarem ao porto do Buburé, oriundas de Itaituba, eram transportadas por 

barcos até os garimpos e a outras regiões do Alto do Tapajós, fazendo parada em Pimental.  

Outro motivo que intensificou a migração para Pimental foi a criação do Parque 

Nacional da Amazônia, em 1975. Dessa vez, os moradores não vinham em busca de uma 

educação melhor para seus filhos ou uma melhor renda, mas  chegavam a Pimental por terem 

sido despejados da área que se transformou no Parque Nacional da Amazônia. 

 

“Eu tinha um ano de idade quando eu vim para cá. Foi algo que eu não gosto de 

lembrar muito porque foi mais ou menos o que a gente está passando agora. O que 

meu pai conta foi que estava alojado lá, toda uma estrutura de casa, roça, plantação. 

Lá já tinha um ambiente para sobreviver quando veio o governo dizendo que toda a 

gente teria que sair de lá porque ia virar uma reserva e que ia dar um dinheiro para a 

gente viver melhor.  

O resultado disso aí é que tivemos que sair. Eram parentes que viviam lá, minha 

mãe, a irmã dela, o irmão dela. De três a quatro famílias. Nesse momento, a 

comunidade mais próxima com estudo era aqui. Era mais próximo e um povoado um 

pouco maior.  

Sou de 1977 e, desde 1975, começou todo esse transtorno para a gente. Minha mãe 

conta que a indenização foi uma máquina de costura, uma bacia e uma canga. Foi a 

grande indenização que o governo deu para um lugar que tinha casa, forma de 

sobreviver 
29

”. 

 

Um dos principais motivos para a criação do Parque Nacional da Amazônia foi a 

pressão internacional que o Brasil sofria. Em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo, o governo brasileiro recebeu diversas críticas por 

defender que os países em desenvolvimento não deveriam prejudicar sua economia por causa 

de questões ambientais (GUIMARÃES, 1991).  

Apoiando-se em modelos norte-americanos, cuja perspectiva ambiental se baseia em 

aspectos preservacionistas – na qual a principal defesa é a remoção de povos tradicionais e 

indígenas das áreas de conservação – o então Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal (IBDF) junto com a Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Pará (Sema), 
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 Entrevista nº 46, realizada em 7/3/2013. 
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responsáveis pela implantação e administração das Unidades de Conservação, iniciaram a 

desapropriação da área que deu lugar ao Parque Nacional da Amazônia e, por consequência, a 

expulsão das famílias que lá residiam.  

 

 “Eu nasci lá na reserva. Lá onde é a base do Ibama [Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis], do ICMBio [Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade] hoje. Meus pais trabalhavam lá, em 

uma terra, um lugar que tinha casa e meu pai fazia roça,  não era uma comunidade.  

Naquele tempo, o IBDF foi tirar o povo e disse que ia indenizar. Mas isso não 

aconteceu. Nem o dono de lá recebeu indenização. Saímos de lá porque eles iam 

fazer reserva, eles tiraram a gente de lá com essa intenção. Até hoje não recebemos 

nada
30

”. 

 

A retirada de famílias do Parque e seu remanejamento para Pimental e outras 

comunidades alterou seu modo de vida e sua relação com o meio: 

 

“Em entrevistas com antigas famílias, foi comum em suas falas a desestruturação da 

vida. A exclusão dos moradores da unidade de conservação gerou uma séria situação 

conflituosa, imagine-se a situação de famílias que nasceram e viveram, por gerações 

naquele local, que lá tinham suas vidas – e também seus mortos: após a criação da 

unidade de conservação foram relegadas, da noite para o dia, a uma situação de 

irregularidade” (TORRES, 2012, p. 668).  

 

Assim, durante o auge do ouro e com a expulsão de moradores que viviam na 

outra margem do rio, por causa da criação do Parque Nacional da Amazônia durante a década 

de 1980, Pimental recebeu a maior quantidade de migrantes.  

Segundo alguns dos moradores entrevistados, Pimental era ponto de passagem 

entre o Alto Tapajós, onde se concentrava a maior parte dos garimpos, e Itaituba, principal 

município do médio Tapajós. Desse modo, Pimental tinha a função de ser um ponto de 

abastecimento de mercadoria e transporte, recebendo um tráfego maior de migrantes.  Por 

isso, muitas famílias, cujo patriarca e os filhos trabalhavam no garimpo, viviam em Pimental.  

Com o garimpo, durante a época das chuvas, os habitantes homens deixavam a 

roça para trabalhar na extração do ouro. Parte das mulheres também trabalhava no garimpo 

fazendo e vendendo comidas. Outras, na prostituição.  
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 Entrevista nº 14, realizada em 13/2/2013. 
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Com o maior fluxo de pessoas e aquecimento da economia na região a partir da 

década de 1970, elementos da modernização começaram a chegar a Pimental com maior 

intensidade: o comércio se multiplicou e ocorreram transformações em sua infraestrutura. As 

casas passaram a ser construídas de madeira com telhas de “brasilite”, e os moradores 

passaram a contar com a energia elétrica, provida de óleo diesel, das 18 às 21horas.  

Nessa década, foi construída a nova sede da escola, na margem do rio, ao lado da 

Igreja de São Sebastião. A escola, Raimundo Lopes Gaspar, era referência na região e um dos 

motivos pelos quais, segundo os moradores entrevistados, pessoas passaram a viver em 

Pimental. De fato, em torno de 11% dos habitantes entrevistados afirmaram que a razão pela 

qual se mudaram para Pimental foi a existência da escola que possibilitava que estudassem.  

Durante a década de 1980, entrevistados contam que Pimental viveu seu auge, 

pois já contava com mais de 1.000 habitantes, a escola possuía mais de 500 alunos, havia 

dezenas de lojas de tecido e mercadorias, além dos mercados que abasteciam a população que 

trabalhava no garimpo. Foi no começo dessa década, cerca de 80 anos após a fundação da 

Igreja de São Sebastião, que a Igreja Assembleia de Deus se instalou em Pimental. 

 

1.5. Pimental: de cinco casas a 200 domicílios 

A partir de 1990, Pimental, segundo os moradores entrevistados, começou a sofrer 

um declínio econômico, em virtude da diminuição do comércio e do garimpo. As principais 

causas da decadência, relatados pelos moradores entrevistados, foi a construção da estrada 

vicinal que liga Pimental a Miritituba
31

 e que facilitou o acesso terrestre a Itaituba, fazendo 

com que os moradores não dependessem tanto dos barcos e dos donos das lojas em Pimental.   

Os chamados carros de linha, responsáveis pelo transporte de pessoas e cargas de 

Pimental a Itaituba, que antes eram raros em Pimental, depois da construção da estrada 

vicinal, passaram a transportar cargas e habitantes uma vez por semana
32

.  

Durante essa década, se extinguiram as festas de carnaval e os chamados bailes 

dançantes, que aconteciam todos os finais de semana, segundo os entrevistados, justificados 

pelo aumento da violência e pela ascensão que a igreja evangélica exercia sobre seus adeptos, 

proibindo a participação em qualquer evento que não fosse religioso.  

                                                             
31 Ver Figura 41– Mapa: localização das rodovias que ligam Pimental a Itaituba e Trairão. 

32
 Durante a pesquisa de campo, em 2013, havia dois carros de linha que saíam de Pimental às 6 horas e 

voltavam às 17 horas de segunda-feira a sábado. 
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Ainda na década de 1990, se iniciou a pesca ornamental - peixes para aquário -, 

principal atividade econômica dos moradores de Pimental até 2013. Instalou-se também, 

nessa época, uma serraria para retirar ilegalmente árvores das colônias de Pimental para a 

indústria madeireira.  

Em meados dos anos 2000, por iniciativa de 40 moradores, associados em 

cooperativa, começou também a construção da sede de uma agroindústria para produção de 

derivados de peixe (farinha, salsicha, etc.), projeto que não chegou a ser finalizado, pois o 

empréstimo que solicitaram não foi o bastante para garantir que a obra obedecesse às 

exigências legais, o que os deixou endividados com o banco até hoje.  

Foi nessa época que chegaram os serviços de telefonia e de energia “via linhão”, 

por meio do Programa Luz Para Todos (2002). As casas, já construídas de alvenaria, passaram 

a ter banheiro com encanamento e antenas parabólicas. As ruas foram sendo demarcadas e 

nomeadas. 

O Censo Demográfico do IBGE constatou que o Setor Censitário 

150805005000009, correspondente a Pimental, possuía, em 2010, 172 domicílios, sendo 161 

ocupados. Os habitantes passaram de 1006, em 2000, para 743, em 2010:  

 

Figura 3 – Gráfico: crescimento populacional de Pimental de 2000 a 2010

 

 

A maioria dos habitantes de Pimental, em 2010, eram crianças, adolescentes e 

jovens até 24 anos de idade: 
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Figura 4 – Gráfico: Pirâmide Etária de Pimental 

 

 

Se compararmos os dados do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-

Rima), elaborado para a construção da UHE de São Luiz do Tapajós e publicado em agosto de 

2014, com os dados do IBGE, é possível dizer que a população residente em Pimental passou 

de 743 para 790, e os domicílios, de 172 para 284. 

Comunidade, vila, bairro, distrito. Não há um título que defina Pimental, pois seus 

moradores costumeiramente a chamam de “comunidade” e dividem esse território em duas 

partes: a ponta de baixo, mais antiga, que possui mais serviços e comércio; e a ponta de cima, 

mas recente e afastada. 

Em estudos, a Eletrobrás e o consórcio responsável pela construção da UHE de 

São Luiz do Tapajós descrevem Pimental como sendo uma vila
33

. 

Segundo Torres (2012), Pimental transformou-se, em 2006, num Projeto de 

Desenvolvimento Sustentável (PDS), modalidade de projeto criada pela Portaria nº 477 do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), de 4 de novembro de 1999. A 

modalidade diz respeito a um projeto criado para o desenvolvimento de atividades 

ambientalmente diferenciadas, destinado às populações que baseiam sua subsistência no 

extrativismo, na agricultura familiar e em outras atividades de baixo impacto ambiental. 
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 Ver Figura 44 – Informação do Relatório de Impacto Ambiental em relação à denominação de Pimental como 

vila. 
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Fonte: Censo Demográfico IBGE – 2010 
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CONSIDERANDO que as florestas brasileiras demandam um programa de reforma 

agrária que respeite as formas tradicionais de ocupação e produção, resolve: 

Art. 1º - Criar a modalidade de Projeto de Desenvolvimento Sustentável – PDS, de 

interesse social e ecológico, destinada às populações que baseiam sua subsistência 

no extrativismo, na agricultura familiar e em outras atividades de impacto ambiental; 

Art. 2º Destinar as áreas para tais projetos mediante concessão de uso, em regime 

comunal, segundo a forma decidida pelas comunidades concessionárias – 

associativista, condominial ou cooperativista. (INCRA, 1999)  

 

Pimental, de acordo com o estudo já citado de Torres (2012), tornou-se um PDS, 

embora não obtivesse documentos fundamentais para sua criação, tais como: ordem de 

serviço, ofício do movimento social, planta da área do assentamento, memorial descritivo, 

planta de localização, memorial agronômico e mapa de prioridade de preservação biológica
34

.  

Nesse contexto, não houve, até o aparecimento da hidrelétrica, nenhum morador 

que obtivesse algum documento que comprovasse a compra da terra. Pimental não tem, até 

hoje, um registro oficial. O território, como explicado anteriormente, foi constituído a partir 

da posse, isto é, habitantes chegaram ao local e se apossaram da terra.  

 

 “Pimental não é documentado. Não é registrado. Já entrou tanto presidente e a 

comunidade não tem registro por falta de interesse. Não somos reconhecidos
35

”. 

 

Quando questionados em relação à forma como conseguiram obter o terreno na 

área, os moradores mais antigos disseram que seus familiares – bisavós, avós e pais – ao 

chegarem à região, foram tomando posse do terreno. Os entrevistados que chegaram a 

Pimental em décadas mais recentes, 1990 e 2000, disseram que pediram permissão ao 

presidente da comunidade na época para obter um terreno.  

 

“Eu fui falar com o presidente da comunidade  para pedir a ele um pedaço de terra 

para construir uma casa. Ele me deu o espaço que antes era da aldeia indígena que 

teve que sair daqui
36

”. 

 

                                                             
34

 Apesar de estar descrito como um PDS no estudo de Torres (2012), nenhum dos moradores – durante a 

entrevista de campo – citou a questão. 

35
 Entrevista nº 15, realizada em 13/2/2014. 

36
 Entrevista nº 6, realizada em 11/2/2014. 
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A figura do posseiro, presente em Pimental, é característica constitutiva não só de 

diversas regiões da Amazônia, mas do Brasil.  

 

“Se, de um lado, houve toda uma regulação das terras que consagrou o latifúndio 

como marca do nosso espaço agrário, houve, por outro lado, uma história menos 

destacada que, também é uma das marcas constitutivas da nossa geografia rural: a 

figura do posseiro, daquele que ocupa um pedaço de terra para garantir a 

sobrevivência de sua família, Esses camponeses, sem título formal de propriedade 

de terra, estão presentes em todo o território brasileiro” (GONÇALVES, 2001, p. 

52). 

 

Ainda que sem documentos que comprovem o título de propriedade, o fato é que 

Pimental existe. Em cerca de 50 anos, durante as décadas de 1960 e 2010, Pimental passou de 

uma vila de pouco mais de cinco casas de poucas famílias para um território contendo mais de 

200 domicílios e uma população que ultrapassa os 700 habitantes, com equipamentos 

públicos como escola, posto de saúde e as igrejas de São Sebastião e a Igreja Assembleia de 

Deus, além de pequenos mercados e bares
37

.  

 

1.6. Pimental e hidrelétrica: uma nova situação de fronteira 

Do aumento de casas, que passaram de cinco para 200, encontrei no cenário de 

Pimental diferentes temporalidades: ao lado de casas construídas em barro e palha, estão as de 

madeira e/ou as de alvenaria. Não poderia ser diferente, já que Pimental está em uma situação 

de fronteira, conceito inaugurado por Martins (2009) que, mais do que limitar um lugar 

geográfico, afirma que a fronteira é o lugar do conflito, decorrente da expansão do 

desenvolvimento econômico sobre o território, necessária para a sua reprodução (MARTINS, 

2009).  

Como expusemos, durante todo o processo de sua formação até a chegada da mais 

nova frente pioneira em Pimental, a UHE de São Luiz do Tapajós, a Amazônia e, obviamente, 

Pimental, vem sendo vista como uma região periférica aos centros urbanos brasileiros, como 

São Paulo. Ela está à margem, sendo um contínuo alvo de exploração do desenvolvimento 

econômico: a borracha, o ouro, a madeira, a terra, e agora a energia, têm sido pilares dessa 

exploração da Amazônia usada continuamente pelo Estado Brasileiro para promover e/ou 
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 Ver Figura 42 – Mapa: localização dos equipamentos públicos e serviços em Pimental. 
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sustentar o que ele defende por desenvolvimento. Assim, estando à margem, a Amazônia é a 

base de sustentação do desenvolvimento econômico do Brasil.  

Nesse sentido, essa é uma das regiões brasileiras onde a questão da fronteira se 

torna mais presente e com mais força. Dentre uma série de processos que ocorrem na região, a 

frente de expansão avança cada vez mais e com um ímpeto maior. A questão não é nova e 

representa um permanente processo de conquista que caracterizou a formação do Estado 

brasileiro, dado por meio da expulsão dos habitantes que viviam no território antes da 

colonização do Brasil, num fluxo que se iniciou nas áreas litorâneas até o interior do país. 

Além de fazer parte da história, a fronteira é um pilar na estrutura da nossa sociedade, na qual 

vive uma conquista contínua. Segundo Martins, “decifrar a fronteira fundante do que somos é 

mergulhar nos desvendamentos por meio dos quais podemos nos reconhecer no conhecimento 

do que a sociedade brasileira é” (MARTINS, 2009). 

Esses conflitos existem não só por conquistas de terras, mas também estão onde se 

localizam as fronteiras espacial, da civilização, de culturas e visões de mundo, de etnias, da 

história e da historicidade do homem e, sobretudo, do humano. (MARTINS, 2009, p.11). 

O Brasil vem lidando com a questão da fronteira desde os tempos da conquista 

dos portugueses e a formação de um Estado. Dessa forma, o País tem sido palco de inúmeras 

frentes de expansão, já que para o desenvolvimento econômico se reproduzir ele precisa, 

invariavelmente, dessas conquistas e da exploração do território, por meio das chamadas 

frentes pioneiras.  

Em Pimental não foi diferente: diversos agentes da frente de expansão chegaram e 

alteraram os conflitos, costumes, modos de vida, perspectivas de mundo. Ao chegarem à 

região de Pimental, a Igreja Católica, marco fundante de Pimental, juntamente com os 

seringueiros e donos de colocação para extração do látex, expulsou os índios que viviam na 

região.  

Por sua vez, essa mesma população católica vem lidando, como analisaremos 

melhor no terceiro capítulo, com um processo de expulsão permanente da centralidade (ponta 

de cima) para a periferia (ponta de baixo) com a chegada da Assembleia de Deus, a partir da 

década de 1980, quando a região vivia o auge do garimpo e, consequentemente, um 

aquecimento econômico.  

Essa expulsão dos católicos feita pelo novo agente da frente de expansão da 

fronteira, os evangélicos, revela que o deslocamento da frente de expansão da fronteira em 

Pimental se iniciou na ponta de baixo, às margens do Rio Tapajós e se dirigiu à ponta de 

cima, em direção ao interior do território.  
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Desse modo, assim como os diferentes tipos de casas existentes em Pimental, que 

marcam uma determinada época, há diferentes visões de mundos, olhares, perspectivas, 

representados por diferentes agentes de expansão da fronteira que chegaram em diferentes 

tempos, os católicos e evangélicos.  

Uma das diferenças entre as visões de mundo dos católicos e evangélicos é 

revelada pelo próprio nome da igreja em Pimental: São Sebastião mostra que, ao contrário da 

situação de exploração e escravismo vivida pelos seringueiros, o interesse, expresso 

simbolicamente pelo nome da igreja, mostra que essa frente de expansão está em constante 

deslocamento em busca da emancipação.  

Os evangélicos, como exporemos mais profundamente no Capítulo 3, chegaram a 

Pimental quando os elementos da modernidade (melhoria da infraestrutura, por exemplo) 

começaram a surgir. Foi ela que, ligada aos valores dessa modernidade, expulsou os católicos, 

facilitando  a entrada da nova frente pioneira, a barragem.  

Sendo a mais recente frente pioneira, a Usina Hidrelétrica de São Luiz do Tapajós, 

promete acabar, de vez, com Pimental. A hidrelétrica representa, para Pimental, o que analisa 

Martins em A chegada do estranho (1993), o invasor de terras e tribos, que expulsa os 

camponeses, modifica relações sociais. Trata-se do capital, empresários, policiais, e, neste 

caso, dos próprios atores representantes do governo, que o próximo capítulo deste estudo 

pretende analisar com maior ênfase. 
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CAPÍTULO 2 – A CHEGADA DO ESTRANHO
38

: A HIDRELÉTRICA  

EM PIMENTAL 

 
 

A Usina Hidrelétrica de São Luiz do Tapajós, diferentemente de outros agentes 

externos que passaram por Pimental, como a época da borracha ou do ouro, promete acabar de 

vez com o seu território, colocando Pimental debaixo d´água
39

.  

 

Figura 5 – Imagem: região que será alagada com a construção da 

UHE de São Luiz do Tapajós  

 

O objetivo deste capítulo é analisar de que forma o empreendimento, desde que 

foi anunciado, modifica o dia a dia dos moradores de Pimental, reconstruindo o processo de 

                                                             
38

 O título faz referência a MARTINS (1993). 

39
 Segundo o EIA-Rima, em um primeiro momento, Pimental servirá de canteiro de obras. Após a construção do 

empreendimento, ficará debaixo d´água, fazendo parte do lago da barragem. 

Fonte: Relatório de Impacto Ambiental da UHE de São Luiz do Tapajós. 
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sua viabilização, a partir do momento em que foi divulgado o plano de construção, em 2009, 

até a entrega do Estudo e relatório de Impacto Ambiental (EIA-Rima), publicado em agosto 

de 2014. 

Não há aqui a pretensão de realizar um levantamento extensivo das legislações 

que tratam das normativas para a construção de tal empreendimento, porém, mais do que isso, 

analisar como se deu o processo e como atuam os atores envolvidos, principalmente com 

relação a Pimental.  

Neste contexto, busca-se dar luz aos relatos dos moradores de Pimental, com base 

nas entrevistas realizadas durante a pesquisa de campo, e avaliar a forma como a hidrelétrica, 

mais uma frente pioneira que passa por Pimental, mobiliza o imaginário dos habitantes de 

Pimental, de maneira a produzir seu reposicionamento e reorganização no espaço.  

 

2. 1. UHE de São Luiz do Tapajós: a nova fronteira energética 

Hidrelétrica do bem. Assim as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) a 

denomina, em um dos seus encartes publicitários
40

, ao divulgar sua mais nova metodologia de 

construção de hidrelétricas, ou seja, a usina plataforma, inspirada na logística utilizada pela 

Petrobrás em suas operações na Bacia de Campos (RJ). Segundo o material divulgado pela 

empresa, a intenção é eliminar a necessidade de se construírem vilas no entorno das usinas, o 

que reduz o risco de desmatamento. Os funcionários seriam levados de helicóptero para o 

trabalho, e ali ficariam por períodos mais longos. No caso das plataformas da Petrobrás, os 

turnos são de 14 dias. Para as hidrelétricas, contudo, ainda não há definição. 

O material ainda mostra o Brasil,  de maneira didática,  como uma potência 

energética, afirmando que “boa parte da energia gerada no país vem de uma fonte limpa e 

renovável, a hidrelétrica (ENERGIA, 2012)” ao mesmo tempo em que anuncia o projeto de 

construção do Complexo do Tapajós, a nova fronteira energética do país41. 

A novidade tecnológica foi apresentada em janeiro de 2010, oito meses depois de 

o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter anunciado a construção do Complexo 

Hidrelétrico do Tapajós, projeto que foi arquitetado desde a década de 1980 e que, no governo 
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 Ver Figura 45 – Encarte publicitário sobre os “benefícios” da construção da UHE de São Luiz do Tapajós. 

41
 Embora a denominação do Complexo do Tapajós como sendo a fronteira energética do Brasil tenha sido assim 

concebida e divulgada pela Eletrobrás, a partir do encarte, essa designação é utilizada em textos de jornais e está 

presente no imaginário coletivo daqueles que estudam a região e as questões ambientais e energéticas, já que o 

rio Tapajós é o único dos quatro grandes afluentes da margem direita do Amazonas que não foi represado para a 

produção de eletricidade em larga escala. 
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Lula, compreendeu a construção de cinco hidrelétricas na bacia do Tapajós (sudoeste do 

Pará): São Luiz do Tapajós e Jatobá, no rio Tapajós, e Cachoeira do Caí, Jamanxim e 

Cachoeira dos Patos, no rio Jamanxim, conforme imagem abaixo: 

 

Figura 6 – Mapa: localização do Complexo Hidrelétrico de São Luiz do Tapajós  

 

 

Dentre essas, porém, a mais significativa é a usina de São Luiz do Tapajós, que 

teria potência inferior apenas a Itaipu e Belo Monte e produziria 8.040 megawatts (MW) de 

energia42, mediante a construção de uma barragem de 3.483 metros de comprimento, cuja área 

teria 39 metros de altura, o equivalente a um prédio de 13 andares, e seria erguida em uma das 

áreas mais protegidas da região: o Parque Nacional da Amazônia, a primeira unidade de 

conservação demarcada na chamada Amazônia Legal que, com outras 11 unidades, forma o 

imenso complexo da bacia do Tapajós - o maior mosaico de biodiversidade do planeta 

(ECODEBATE CIDADANIA&MEIO; AMBIENTE, 2012).  

                                                             
42

 Até a publicação do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2022, em 2013, feito pelo Ministério de 

Minas e Energia, a perspectiva era que a usina gerasse 6.133 MW de energia. Contudo, em agosto de 2014, após 

as conclusões do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) e do Estudo de Impacto Ambiental (EIA-

Rima), o Consórcio Tapajós, articulação de nove empresas e liderada pela Eletrobrás, responsável pelos estudos 

de viabilidade técnica, econômica e de impactos socioambientais do empreendimento, divulgou que a potência 

energética da usina foi ampliada para 8.040 MW. 

Fonte: Estudos de Viabilidade Técnica (EVTE) 2014 e Google Earth. 
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A previsão inicial da Eletrobrás, no entanto, é de que a área total do reservatório 

de São Luiz do Tapajós atinja 1.368 km², uma área superior, por exemplo, aos 510 km² do 

lago formado pela usina de Belo Monte, em construção no rio Xingu, no Pará. Pesa ainda o 

fato de que Belo Monte está sendo construída em uma área em que parte da mata já foi 

utilizada para pasto, além de estar próxima de cidades como Vitória do Xingu e Altamira. No 

caso de São Luiz do Tapajós, trata-se de construção em uma mata intacta, rodeada apenas por 

moradores de área rural e aldeias indígenas Mundurukus. Essa área a ser inundada envolve 

Pimental. 

Além disso, segundo o Estudo e Relatório de Impacto Ambiental do 

empreendimento, o valor investido na obra será de R$ 30,6 bilhões, 69% superior à última 

estimativa oficial do governo, de R$ 18,1 bilhões. 

 

2.2. A hidrelétrica e o novo desenvolvimento do Brasil 

Diante da magnitude do empreendimento, que pretende ter um custo financeiro 

muito maior do que o da construção da Usina de Belo Monte, com potencial hidrelétrico 

menor e, também, um enorme impacto socioambiental, como é possível legitimá-lo? 

Projetos de megaobras ligadas à energia na Amazônia foram estudados na época 

do Regime Militar, mas engavetados até o início dos anos 2000. Foi somente durante o 

governo Lula que, por meio dos planos plurianuais chamados de PAC 1 e PAC 2 (Plano de 

Aceleração do Crescimento), esses projetos saíram da gaveta. O que tem legitimado o 

desenvolvimento desses projetos, que têm continuidade no governo Dilma, é justamente o 

discurso em prol do desenvolvimento do país.  

Esse novo desenvolvimento defendido pelo governo Lula é um fenômeno político 

e econômico na América do Sul classificado como “neodesenvolvimentismo” e que surgiu a 

partir da falência do projeto neoliberal no continente, após os anos 1990 e a revisão crítica em 

relação às políticas desenvolvimentistas das décadas de 1930 a 1970. (MARCHI, 2013). 

O que de fato os alinha sob o rótulo do “neoliberalismo” é concordar em que o 

projeto político-econômico desenvolvimentista havia falido e que era preciso rever o papel do 

Estado na economia e na sociedade. Daí a adoção de algumas medidas comuns, tais como: (a) 

uma política econômica monetarista para controlar a inflação; (b) privatizações de empresas 

públicas e (c) a defesa dos mecanismos de mercado como forma mais eficiente de conduzir a 

economia e a política.  

Por diversos motivos que vão além dos objetivos deste estudo, o projeto 

neoliberal latino-americano foi incapaz de gerar crescimento econômico sustentado em médio 
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e longo prazo. As crises financeiras internacionais do final da década de 1990 e a insistência 

nas medidas monetaristas que visavam garantir a estabilidade econômica acabaram por minar 

o crescimento econômico desses países, gerando insatisfação em diversos setores dessas 

sociedades. Assim, a partir dos anos 2000, se iniciou uma onda de eleições de partidos ou 

coligações de orientação de centro-esquerda ou esquerda, cujas propostas de campanha 

apresentavam como marca distintiva um patente antineoliberalismo (BOSCHI&GAITÁN 

2008). 

Neste sentido, pode-se definir essa nova tendência política como 

neodesenvolvimentismo, entendendo-a como “um modelo ainda em formação, que postula a 

construção de um espaço de coordenação entre as esferas públicas e privadas, com o objetivo 

de aumentar a renda nacional e os parâmetros de bem-estar social” (BOSCHI&GAITÁN 

2008, p. 306). 

Entre os anos 1930 e 1970, certos Estados latino-americanos assumiram   

promover a industrialização de suas economias, buscando, concomitantemente, inserir as 

massas urbanas na esfera política. Não obstante, contradições internas acarretaram sua 

falência nos anos 1980 (BRESSER-PEREIRA, 2011). 

Os recentes governos desenvolvimentistas latino-americanos apresentam dois 

tipos de diferenças, econômicas e políticas, em relação ao tradicional desenvolvimentismo. 

Bresser-Pereira (2011) observa que tais governos se destacam no plano econômico, 

fundamentalmente, pelo papel que o Estado deve exercer na economia.  

 

“O desenvolvimento econômico de um país ou estados-nação é o processo de 

acumulação de capital e incorporação de progresso técnico ao trabalho e ao capital 

que leva ao aumento da produtividade, dos salários, e do padrão médio de vida da 

população. A medida mais geral de desenvolvimento econômico é a do aumento da 

renda por habitante porque esta mede aproximadamente o aumento geral da 

produtividade.  

(...) O desenvolvimento econômico é assim um fenômeno histórico relacionado, de 

um lado, com a formação dos estados nacionais ou estados-nação, e, de outro, com a 

acumulação de capital e a incorporação de progresso técnico ao trabalho e ao próprio 

capital realizada no âmbito de mercados relativamente competitivos. Ou seja, é um 

fenômeno relacionado com o surgimento das duas instituições fundamentais do novo 

sistema capitalista: o estado-nação e os mercados. Em cada estado-nação ou estado 

nacional teremos uma nação e um estado. Entende-se aqui por nação uma sociedade 

que compartilha um destino comum, e por estado, a organização com poder para 

definir e exigir o cumprimento da lei ou do direito (que é constituinte do próprio 
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estado). Em cada estado-nação o estado é o instrumento de ação coletiva que a nação 

usa para promover seus objetivos políticos” (BRESSER-PEREIRA, 2006, p. 2). 

 

Se, no desenvolvimentismo clássico, o Estado agia como produtor direto, por 

meio de empresas estatais, obtendo capital para investir em setores-chave da economia na 

qual a iniciativa privada não teria capacidade de fazê-lo a contento, o neodesenvolvimentismo 

é identificado, segundo Diniz, Sachs e Sen com valores éticos, equalizando demandas por 

equidade social e de sustentabilidade ambiental com o crescimento econômico (DINIZ, 2010).  

 

“Assim, assume-se o conceito de desenvolvimento como liberdade, de acordo com o 

qual a liberdade constitui o fim e o meio para o desenvolvimento. Finalmente, outra 

característica do neodesenvolvimentismo é o compromisso com a democracia e o 

pluralismo. Se anteriormente foi possível associar o desenvolvimento econômico a 

regimes autoritários (de esquerda, em Cuba, e de direita na América do Sul) os 

recentes governos neodesenvolvimentistas têm reafirmado a defesa da democracia 

como única forma de promover o desenvolvimento, rompendo assim com uma 

tradição de instabilidade política que se resolvia via de regra através de golpes de 

Estado (DINIZ, 2010). Mais do que isso, tais governos assumem a necessidade de 

equalizar, organizar e orientar as diversas demandas sociais que emergem dessas 

sociedades crescentemente pluralistas. Assim, o Estado e suas instituições colocam-

se mais como agentes mediadores entre as demandas de diversos atores sociais e 

menos como instrumento de um grupo ou classe social. No Brasil, essa tendência 

pode ser identificada com a eleição do presidente Luís Inácio “Lula” da Silva, do 

Partido dos Trabalhadores (PT)” (MARCHI, 2013). 

 

Mesmo que o neodesenvolvimentismo no Brasil, adotado a partir do governo 

Lula, esteja ligado a uma ética e a um diálogo com a sociedade, o que se observa, no caso das 

megaobras na Amazônia, em particular em relação à construção da UHE de São Luiz do 

Tapajós é que, em um governo democrático, social democrático e de esquerda, como o 

Partido dos Trabalhadores (PT) se define, a Amazônia ainda continua pagando o preço do 

desenvolvimento.  

Os governos de Lula (2003 a 2010) e Dilma (início em 2011) têm desenvolvido, 

em nome do crescimento do país, ações de integração e exploração/conquista da região 

amazônica, ao colocar o Brasil como um dos países que fazem parte da Iniciativa para a 

Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA). Promovida pelos governos dos 

países da América do Sul e coordenada por instituições financeiras multilaterais, como o 
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Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a IIRSA tem como objetivo construir 

megaobras de integração da América do Sul, principalmente, as de transporte – como o 

recapeamento da BR 319 que liga Porto Velho (RO) a Manaus (AM) - e energia, como o 

complexo do Rio Madeira (RO) que prevê a construção de uma terceira usina hidrelétrica 

binacional Brasil/Bolívia, Belo Monte e Tapajós.  

 

“Apesar de adotar um discurso de sustentabilidade ambiental, com especial 

destaque a novos esforços para limitar o desmatamento da Amazônia, o 

governo Lula insistiu na construção de represas do Madeira” (SWITAKES, 

2008). 

 

Mais uma vez, agora com a UHE de São Luiz do Tapajós, a região da Amazônia 

se vê como o outro lado da moeda do desenvolvimento, cujos habitantes sequer foram 

partícipes do processo da tomada de decisão. O “desenvolvimento” tão defendido pelos 

últimos dois presidentes do país será bem-vindo, principalmente para as regiões do Sudeste, 

grandes centros econômicos que, como exporemos adiante, serão o destino da energia gerada 

no Tapajós. Quem paga o preço, sendo o alicerce explorado que sustenta tal desenvolvimento, 

é a Amazônia.   

 

2.3. Processo de licenciamento da obra 

Após o anúncio de Lula, as primeiras ações para iniciar o processo de construção 

da usina ocorreram em maio de 2009, quando o diretor de Licenciamento Ambiental, 

Sebastião Custódio Pires, requisitou a abertura do processo de licenciamento da UHE São 

Luiz do Tapajós, a pedido da Eletrobrás. Nesse mesmo mês, foi emitido o Termo de 

Referência (TR) para elaborar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA). 

Em setembro de 2009, o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMbio)
43

 identificou que todos os projetos hidrelétricos que constavam nos 

                                                             
43

 Criado dia 28 de agosto de 2007, pela Lei 11.516, o ICMBio é uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio 

Ambiente e integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama). Cabe ao Instituto executar as ações do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação, podendo propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar 

as Unidades de Conservação (UC) instituídas pela União. 

Como a UHE São Luiz do Tapajós está prevista para ser construída em uma área que contempla o Parque 

Nacional da Amazônia, uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, cabe também ao instituto dar o aval 

para o licenciamento e construção do empreendimento. O parque foi criado em fevereiro de 1974 pelo Decreto nº 
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Estudos de Inventário dos rios Tapajós e Jamanxim - UHEs São Luiz do Tapajós, Jatobá, 

Jamanxim, Cachoeira dos Patos e Cachoeira do Caí -  previam que os respectivos 

reservatórios inundariam áreas dentro dos limites de Unidades de Conservação de Proteção 

Integral.  O ICMbio, então,  se manifestou contrariamente à abertura do processo de 

licenciamento, sob pena de infringir a lei. 

Diante da explícita discordância do ICMbio, Sebastião Custódio Pires não teve 

alternativa senão a de deixar de emitir o TR que orientaria os estudos ambientais das usinas 

do Tapajós. Até então, a abertura dos processos das cinco usinas já tinha sido solicitada e tudo 

indicava que a estratégia do governo seria conseguir um TR único (MONTEIRO, 2014). 

Apenas em maio de 2010, a Eletrobrás solicitou a retomada do processo de 

licenciamento de todas as usinas, respaldada pelo Decreto n° 7.154 de 9 de abril de 2010, 

assinado pelo então presidente Lula. O decreto, nitidamente, parecia “encomendado” para se 

“encaixar” na situação do licenciamento das usinas do Tapajós. O responsável pelo Ministério 

do Meio Ambiente (MMA) encaminhou a solicitação ao ICMbio, fundamentando-se  em “um 

fato legal novo”:   

 

Decreto 7.154 de 9 de abril de 2010 

Publicado no DOU de 12 de abril de 2010 

Sistematiza e regulamenta a atuação de órgãos públicos federais, estabelecendo 

procedimentos a serem observados para autorizar e realizar estudos de 

aproveitamentos de potenciais de energia hidráulica e sistemas de transmissão e 

distribuição de energia elétrica no interior de unidades de conservação bem como 

para autorizar a instalação de sistemas de transmissão e distribuição de energia 

elétrica em unidades de conservação de uso sustentável.  

Brasília, 9 de abril de 2010; 189° da Independência e 122° da República.  

LUIZ INÁCIO DA LULA DA SILVA 

Márcio Pereira Zimmermann 

Paulo Bernardo Silva 

Izabella Mônica Vieira Teixeira 

 

O ICMbio, no entanto, não aceitou a interpretação dada ao Decreto pela 

Eletrobras. Na verdade, ele não autorizava os órgãos ambientais a concederem o 

licenciamento ambiental de usinas em unidades de conservação, apenas regulamentava os 

                                                                                                                                                                                              
73. 683, como parte do Programa de Integração Nacional (PIN), logo após a construção da Rodovia 

Transamazônica, a BR-230. 
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estudos de aproveitamento de potenciais de energia em áreas protegidas. Em março de 2011, 

os processos das cinco hidrelétricas foram oficialmente encerrados. 

Ainda assim, o empreendimento foi considerado, de acordo com a Resolução nº 3, 

de 3 de maio de 2011, do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, do Ministério de 

Minas e Energia (MME), uma das prioridades do Plano de Aceleração do Crescimento 2. Diz 

o documento: 

 

“(...) que os Aproveitamentos Hidrelétricos do Complexo Tapajós denominados 

AHEs (Aproveitamento Hidrelétricos) São Luiz do Tapajós e Jatobá, localizados no 

Rio Tapajós, no Estado do Pará, AHE Jardim do Ouro, localizado no Rio Jamanxim, 

Estado do Pará, e AHE Chacorão, localizado no Rio Tapajós, Estados do Amazonas 

e Pará, são de grande importância para o equilíbrio entre a oferta e a demanda de 

energia elétrica no País; 

(...) que, por essas razões, os AHEs São Luiz do Tapajós, Jatobá, Jardim do Ouro e 

Chacorão são considerados de interesse público e integram o Programa de 

Aceleração do Crescimento - PAC 2; e que os estudos de planejamento do setor 

elétrico indicam que as primeiras unidades geradoras desses Empreendimentos 

deverão estar disponíveis para a operação comercial a partir da  

(...) segunda metade dessa década, resolve: 

Art. 1º Indicar os seguintes Aproveitamentos Hidrelétricos como projetos de geração 

de energia elétrica estratégicos, de interesse público, estruturantes e com prioridade 

de licitação e implantação: I - AHE São Luiz do Tapajós, localizado no Rio Tapajós, 

Estado do Pará (...)”. (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2011)  

 

Sete meses depois de decretada pelo MME a prioridade da construção da usina de 

São Luiz do Tapajós, foi emitida pela presidenta Dilma Rousseff a Medida Provisória nº 558, 

de 5 de janeiro de 2012, que dispõe sobre alterações nos limites dos Parques Nacionais da 

Amazônia, dos Campos Amazônicos e Mapinguari, das Florestas Nacionais (Flonas) de 

Itaituba I, Itaituba II e do Crepori e da Área de Proteção Ambiental do Tapajós, e dá outras 

providências.  

Com a MP 558/2012, o governo alterou os limites de sete Unidades de 

Conservação (UCs) - três Parques Nacionais (Parnas), três Florestas Nacionais e uma Área de 

Proteção Ambiental (APA) – com o objetivo de viabilizar a implantação das hidrelétricas de 

Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira, da UHE Tabajara, em Rondônia, e a do Complexo 

Tapajós. O total de área excluída das sete UCs é de 91.308 hectares. A Flona de Itaituba II, 
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criada em 1998, com 440.500 hectares, localizada nos municípios de Itaituba e Trairão, no 

Pará, foi a mais atingida, perdendo área de 28.453 hectares para a instalação da UHE São Luiz 

do Tapajós. 

Em carta aberta direcionada ao Congresso, à Presidência da República, ao 

ICMbio, ao Supremo Tribunal Federal (STF), aos ministérios do Meio Ambiente e de Minas e 

Energia, à Procuradoria Geral da República e à Advocacia Geral da União (AGU), mais de 30 

organizações e movimentos sociais, além de parlamentares e especialistas das áreas social e 

ambiental, repudiaram a medida. Entre outras irregularidades, eis o que a carta denunciou:  

 

“Também chamamos atenção para o fato de que não houve qualquer estudo técnico 

ou debate público sobre as consequências da desafetação de 77.818 hectares das seis 

UCs afetadas pelas usinas de São Luiz do Tapajós, Jatobá e Tabajara, quanto aos 

atributos sociais, econômicos e ambientais que justificaram a sua criação. Isso 

contraria frontalmente o artigo 225 da Constituição Federal, que estabelece que “a 

alteração e a supressão de áreas protegidas são permitidas somente através de lei, 

vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 

justifiquem sua proteção” (AMAZÔNIA.ORG.BR, 2012). 

 

Um mês depois de a MP ter entrado em vigor, o procurador-geral da República, 

Roberto Gurgel, ajuizou no STF uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4717) contra 

a medida. De acordo com o procurador-geral, todas essas unidades de conservação “são de 

extrema importância para a preservação do Bioma Amazônia” e, por serem espaços 

territoriais especialmente protegidos, é necessário que qualquer alteração em seus limites seja 

feita por meio de lei em sentido formal, conforme determina a Constituição Federal (artigo 

225, parágrafo 1º, inciso III) (STF, 2014). 

Em março do mesmo ano, a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen 

Lúcia Antunes Rocha, determinou urgência na tramitação da ADI 4717 que questiona a 

Medida Provisória 558/2012. Em seu despacho, a ministra Cármen Lúcia afirmou que o caso 

exigia a análise da liminar, considerando a “irreversibilidade dos danos ambientais 

eventualmente causados pela execução da medida provisória”. 

Segundo texto publicado no site do Supremo Tribunal Federal: 

 

“(...) ela aplicou ao caso o artigo 10 da Lei 9.868/99, no sentido de levar ao 

Plenário a análise da liminar. Além disso, a ministra determinou que a presidente da 

República, Dilma Rousseff, responsável pela edição da MP, seja notificada para 
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prestar informações dentro do prazo de cinco dias. Em seguida, solicitou que as 

medidas processuais sejam providenciadas com urgência”. 

 

2.4. O empreendimento em 2014 

Dois anos sem qualquer julgamento com relação à ADI, movimentos e 

organizações sociais protocolaram, em junho de 2014, junto ao Supremo Tribunal Federal, um 

novo documento, solicitando uma audiência urgente com o ministro Ricardo Lewandowski, 

presidente do STF, para tratar das violações constitucionais dos projetos hidrelétricos na 

Amazônia, entre elas, a redução de Unidades de Conservação na Amazônia para abrigar 

canteiros e reservatórios de grandes hidrelétricas nas bacias hidrográficas do Madeira e 

Tapajós (XINGU VIVO, 2014). 

Enquanto o Supremo não analisava e julgava a ADI, no Ministério de Minas e 

Energia, os estudos e planejamento da expansão energética brasileira avançavam, incluindo a 

UHE de São Luiz do Tapajós. No dia 24 de janeiro de 2014, foi aprovado o Plano Decenal de 

Expansão de Energia – PDE 2022, documento produzido em 2013 pelo referido Ministério e 

que incorporava um plano integrado da oferta de diversos energéticos no período de 2013 a 

2022, o qual serviria como instrumento de planejamento para o setor energético nacional, ao 

delinear as estratégias de desenvolvimento do país a serem traçadas pelo Governo Federal. 

No Plano, a UHE São Luiz do Tapajós aparece como uma das prioridades para a 

expansão de energia no Brasil. Segundo o documento, a usina é um dos projetos preferenciais 

do ministério. De acordo com o Plano:  

 

(...) As usinas hidrelétricas São Luiz do Tapajós e Jatobá são consideradas 

estratégias de interesse público, estruturantes e prioritárias para efeito de licitação e 

implantação, conforme Resolução CNPE Nº 3 de maio de 2011, e, por isso, foram 

consideradas no horizonte do Plano para expansão do sistema de geração. 

(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2013). 

O documento prevê a viabilização da usina em 2019, quando ela entrará em 

operação: 
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Figura 7 – Quadro: UHE de São Luiz do Tapajós na relação de novos  

projetos hidrelétricos 

 

Segundo o plano do MME, o Complexo Hidrelétrico de São Luiz do Tapajós vai 

compor um novo subsistema denominado Teles Pires/Tapajós, que será conectado ao 

subsistema Sudeste/Centro-Oeste, a partir de 2015. O intuito é que, por meio desse 

subsistema, a energia gerada pelo complexo possa ser importada para as regiões Centro-Oeste 

e Sudeste: 

 

(...) Percebe-se, portanto, a necessidade de que as Regiões Sudeste/Centro-Oeste e 

Sul recebam energia de outras localidades já a partir de 2013. Como exemplo de 

fontes provedoras, é possível citar as usinas do rio Madeira, além das usinas das 

bacias dos rios Tapajós, Juruena e Teles Pires, representadas nos subsistemas 

Acre/Rondônia (AC/RO) e Teles Pires (T.Pires)/Tapajós, consolidando a tendência 

de expansão por hidrelétricas mais distantes dos centros de carga (...). 
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(...) Nesse contexto, o Sudeste/Centro-Oeste se caracteriza como importador de 

energia, sendo, em 2022, aproximadamente 70% desse fluxo recebido de 

subsistemas predominantemente hidráulicos – Acre/Rondônia, Teles Pires/Tapajós e 

Itaipu – com conexão direta e dedicada. (...) 

 

Figura 8 – Imagem: UHE de São Luiz do Tapajós e os subsistemas de energia 

 

Para que o plano consiga atingir suas metas, e a usina de São Luiz do Tapajós 

esteja em plena operação em 2019, ações vêm sendo efetivadas.  Depois da emissão do último 

Termo de Referência, em 2012, foi formado um Grupo de Estudos do Tapajós, constituído 

por nove empresas, com a finalidade de  realizar os estudos de engenharia e ambientais das 

usinas de São Luiz do Tapajós: Camargo Corrêa, Cemig, Copel, EDF (Grupo Electricité de 

France), Eletrobras, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S. A. (Eletronorte), Endesa, GDF 

SUEZ e Neoenergia. A liderança do grupo coube à Eletrobras. 

O objetivo desses estudos é tanto analisar a viabilidade técnica e econômica da 

megaobra, o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE), quanto construir o EIA-

Rima da obra, que analisa as questões ambientais e socioeconômicas, incluindo as medidas de 

compensação e mitigação de impactos. Ambos os documentos são fundamentais para o 
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processo de licenciamento da usina. O primeiro foi entregue à Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel), em abril, o segundo, ao Ibama, em maio.  

Depois de aprovados os estudos, tanto pelo Ibama como pela Aneel, o Grupo de 

Estudos Tapajós deveria fazer uma série de audiências públicas com as populações a serem 

afetadas pela obra e, na sequência  seria feito o leilão para licitação do aproveitamento 

hidrelétrico.  

O leilão já tinha data marcada para acontecer. De acordo a Portaria 485 enviada 

pelo MME e publicada no Diário Oficial da União no dia 13 de setembro, o leilão que 

indicaria o início das obras seria no dia 15 de dezembro de 2014 (FARIELLO, 2014).  

Porém, a data havia sido marcada antes mesmo de a segunda versão do estudo 

completo de impacto sobre as etnias indígenas afetadas pelo empreendimento ter chegado à 

Fundação Nacional do Índio (Funai).  

A Funai e os órgãos do setor elétrico entraram em rota de colisão em torno da 

usina do rio Tapajós, em julho de 2014, quando a entidade indigenista rejeitou o estudo sobre 

os efeitos em comunidades da região causados pela construção da hidrelétrica. A Eletrobras, 

empresa que representa o Consórcio Tapajós, grupo de estudos do Tapajós junto ao Ibama, 

incluiu o componente indígena no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) entregue em julho. 

Mas, segundo nota da Funai, divulgada dia 12 de setembro de 2014, em julho do mesmo ano a 

entidade havia recebido “um primeiro estudo com dados secundários que não respondia às 

questões primárias” do componente indígena. Ainda conforme a Funai, esse documento foi 

retirado em agosto, a pedido da Eletrobras e do Ibama, que se propuseram a apresentar dados 

mais completos. 

Apenas na sexta-feira (12 de setembro de 2014), depois da publicação no Diário 

Oficial, o componente indígena foi reencaminhado para a Funai para nova análise. A 

fundação poderia demorar até 90 dias para concluir sua análise, a partir do dia 12 de 

setembro, prazo que se aproximava da data antes prevista para o leilão, em 15 de dezembro.  

Como o aval da Funai é um elemento obrigatório para a concessão da licença 

prévia pelo Ibama, exigida até o leilão, o processo de construção da UHE de São Luiz do 

Tapajós está paralisado. O Ministério de Minas e Energia estima que uma nova data de leilão 

só deva ser agendada para 2015. 
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2.5. Atores envolvidos 

Passavam das 2 horas da tarde do dia 9 de fevereiro de 2012 quando a D-20 do 

“seu” Rosi deixava Itaituba, cruzando a balsa do rio Tapajós, com destino a Pimental. O 

objetivo era o de toda a semana: de segunda-feira a sábado, a D-20 guiada pelo “seu” Rosi 

transportava cargas e passageiros no trajeto Pimental – Itaituba – Pimental.  

A impressão era a de que tudo cabia na D-20: na frente estavam o “seu” Rosi, o 

motorista, uma mulher grávida e outra com o filho no colo. Na carroceria, oito pessoas, seis 

adultos e duas crianças, tratavam de dividir o lugar entre diversas sacolas que carregavam 

mercadorias entre eletrodomésticos, malas, alimentos, combustível, etc.  

Durante o percurso, de quase duas horas, os passageiros da carroceria 

comentavam o conflito vivido em Pimental. “Não sou de lá, sou do Periquito [comunidade de 

São Luiz do Tapajós], mas estou indo para Pimental porque quero participar da reunião, tenho 

uma área lá. Você vai para a reunião?”, uma senhora me perguntou.  

Até então eu desconhecia o que estava acontecendo em Pimental, e só vim a 

descobrir quando, ao chegar, percebi que se tratava de uma reunião entre os moradores de 

Pimental e o Diálogo Tapajós para tratar do processo de licenciamento e construção da usina. 

Já no primeiro dia, pude conhecer de perto de que forma os responsáveis pela 

obra, o Consórcio Tapajós, lidavam com os habitantes de Pimental e como era o processo de 

comunicação entre eles.  

 

2.5.1. Diálogo Tapajós: interlocutor da Eletrobras 

“Não somos partidários, apenas queremos informar sobre o processo de 

construção da hidrelétrica, para  que a comunidade possa escolher o que é melhor para ela, o 

que ela quiser”, disse Sandra Siqueira, quando se apresentou a mim,  como uma das 

representantes do Diálogo Tapajós. Ao longo da reunião, esse discurso se repetiu várias vezes  

para aproximadamente  120 moradores. O  objetivo era  explicar como seriam feitos  os 

cadastros socioeconômico e fundiários, o que  seria realizado  entre os dias  15 de fevereiro e  

15 de março de 2013, quando pesquisadores do Ibope fariam entrevistas com cada morador 

para saber sobre seus dados, os quais, segundo o Diálogo, seriam a garantia de que os 

moradores teriam  indenização
44

.  

                                                             
44

 Até o momento, não houve qualquer esclarecimento em relação à indenização e a garantia, a que se refere o 

Diálogo, não foi documentada. Os dados do cadastro socioeconômico e fundiário fazem parte do EIA-Rima do 

empreendimento. 
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Outro representante do Diálogo Tapajós, Gil Rodrigues, explicou o processo de 

cadastramento, mas se esquivou das perguntas sobre indenização ou acerca de críticas com 

relação ao governo e/ou à Eletrobrás. “Nosso papel é informar e não entrar no mérito do 

conflito”, disse algumas vezes.  

Um morador de Pimental, João Pereira Matos, fez um comentário: “Vocês falam 

que tudo isso vai acontecer, mas não falam de direitos”. Ao fim da reunião, passadas as 

informações, os representantes do Diálogo passaram a lista de chamada e saíram com a 

missão cumprida, sem possibilidade alguma – paradoxalmente – de diálogo ou alguma ação 

no sentido de apresentar à Eletrobras as questões que foram feitas . De acordo com os 

representantes do Diálogo, eles não podiam fazer muita coisa já que não eram os responsáveis 

pelo empreendimento e estavam na cidade para promoverem o “diálogo” e informar sobre o 

processo. 

É importante pontuar que as reuniões sobre a questão aconteceram também em 

outras regiões que serão afetadas pela obra e foi utilizado o mesmo discurso:  

 

“Gil Rodrigues conversou com a comunidade das 18 às 20 horas, na Central de rádio 

dos garimpeiros, em Itaituba, Pará. Gil se apresentou como alagoano de origem e 

agora morador de Itaituba. Disse que tinha sido contratado para promover o diálogo 

entre a empresa e as comunidades no entorno da planejada hidrelétrica São Luiz do 

Tapajós, no rio Tapajós. Tentou explicar como seria o projeto e como a empresa 

‘magnânima’ ia tratar magnanimamente os ribeirinhos. Apresentou mapas com a 

localização da hidrelétrica e aproveitou para informar que a Vila Pimental vai 

desaparecer do mapa. 

(...) Disse que as famílias teriam três opções: remoção, indenização ou carta de 

crédito. Distribuiu um panfletinho com o seguinte texto ‘Se você vive ou trabalha na 

área onde poderá ser construída a usina, é seu direito ser cadastrado’. 

(...) Assim como nas demais tentativas de ‘diálogo’ em outros projetos de 

hidrelétricas como as do Madeira, Belo Monte, Teles Pires, esse interlocutor das 

empresas ponderou que tudo vai depender das licenças do Ibama. Que o projeto 

prevê que a madeira toda será retirada e que o modelo de usinas tipo ‘plataforma’ 

vai impedir os impactos ambientais (MONTEIRO, 2012)”. 

 

Durante as entrevistas de campo, moradores relataram alguns aspectos sobre sua 

relação com os representantes desse grupo e o modo como o Diálogo vem atuando em 

Pimental:  
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“A reunião do Diálogo não resolve... eles vão fazer a pesquisa para eles. Aqui já 

veio pesquisa de animais, peixe, boto, tracajá, macaco, borboleta. Se cada um que 

viesse pagasse para a comunidade investir em educação, limpeza pública, seria 

desenvolvimento, mas vamos sair um ano antes [de a obra ser construída], para nós 

isso não traz desenvolvimento algum, só desespero”
45

. 

“Na primeira reunião, aquele homem, o Gil, explicou... Ele estava dando sua 

opinião, disse que o governo não vai nos deixar desamparados. Eu não sei, não é ele 

nem o governo que vai sentir na pele o que estamos passando. Você acha que o 

governo está aí com a gente? Não está, não. Aqui vai ser destruído para dar lugar à 

hidrelétrica. Nem o governo, nem o Gil estão em nosso lugar” 
46

. 

“Até agora só vem gente dizer que está fazendo o cadastro para isso e para aquilo, só 

que eles não dizem... tem tantos habitantes na comunidade, o que o governo vai 

fazer com o povo é abrir outra comunidade” 
47

. 

 

Outro momento em que pude estar mais próxima ao Diálogo Tapajós foi durante 

o Grupo de Trabalho realizado em setembro de 2013, durante as atividades da Semana de 

Ciências Sociais da Faculdade de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP). Esse GT teve o objetivo de debater o processo de licenciamento da UHE de 

São Luiz do Tapajós e, principalmente, ouvir três moradores de Pimental, presentes no 

evento.  

Cerca de dez pessoas participaram do encontro. Uma delas foi Silvia Maria 

Pompeia, coordenadora do Diálogo Tapajós. Inicialmente, Silvia hesitou em se apresentar e 

disse que estava no evento apenas como observadora. Após alguns questionamentos, ela, 

então, informou que o Diálogo Tapajós era um  movimento formado por especialistas e 

técnicos de uma empresa contratada pelo Consórcio Tapajós, com a  função de passar as 

informações da obra para os atingidos pelo empreendimento. “Vocês não têm ideia do quanto 

a população e os órgãos públicos de lá desconhecem os processos da construção da usina”, 

disse.  

Houve um embate entre Silvia e os moradores de Pimental ali presentes. Quando 

questionada sobre as ações, ou melhor, a respeito da falta de ação e informações da 

Eletrobrás, Silvia disse que, como não era da empresa, pouco podia fazer e que estava 
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 Entrevista nº 48, realizada em 8/3/2013. 

46
 Entrevista nº 6, realizada em 11/2/2013. 

47
 Entrevista nº 49, realizada em 09/3/2013. 
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cumprindo o papel que lhe coubera, qual seja, o de passar as informações acordadas com o 

Grupo de Estudos Tapajós. 

Até então não havia qualquer informação institucional sobre o Diálogo Tapajós, 

nenhum documento, site, escritório. Segundo Silvia, a inexistência de qualquer registro era 

motivada pelo fato de o Diálogo não ser uma organização ou fazer parte da Eletrobrás
48

.  

Somente em 2014 é que o Consórcio Tapajós publicou em seu site
49

 informações 

sobre o Diálogo:  

 

O Diálogo Tapajós é um projeto de Comunicação e Interação Social realizado 

durante a fase de estudos de viabilidade dos Aproveitamentos Hidrelétricos São Luiz 

do Tapajós e Jatobá, ambos localizados na bacia do Rio Tapajós. Esse projeto 

promove, ao longo dos estudos, um processo dialógico e inclusivo de comunicação 

com as populações e instituições interessadas. 

Centrado no intercâmbio contínuo de informações entre os responsáveis pelos 

estudos e a sociedade, suas maiores responsabilidades são: 

• Contribuir para que pessoas e instituições possam tomar decisões bem 

fundamentadas a respeito de suas atividades no presente e no futuro próximo, diante 

da possibilidade de serem construídos os aproveitamentos hidrelétricos em sua 

região; 

• Criar condições para que as informações, dúvidas e indagações por parte das 

instituições e das pessoas da região cheguem ao conhecimento dos responsáveis 

pelos estudos, sendo levadas em consideração por eles, inclusive ao indicar 

propostas de mitigação e compensação. 

Para tanto, suas equipes de campo promovem conversas, reuniões e encontros, numa 

interlocução direta com os interessados, com o apoio de programas de rádio, 

materiais audiovisuais, distribuição de impressos, relatórios e outros documentos de 

sistematização. (GRUPO DE ESTUDOS TAPAJÓS, 2015) 

 

O texto publicado no site do Grupo Tapajós mostra, novamente, que há uma 

diferença entre o discurso e a realidade. Moradores de Pimental e de outras regiões 
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 Esse fato foi questionado durante a reunião, já que não é preciso ter uma instituição para que se tenham 

informações sobre um determinado grupo organizado. Silvia, porém, limitou-se a reafirmar essa posição de que 

o Diálogo era impedido de produzir qualquer informação institucional sobre sua existência por não fazer parte da 

Eletrobrás legalmente. 

49
 http://www.grupodeestudostapajos.com.br/comunidade/, acessado pela última vez em 10/1/2015. 

http://www.grupodeestudostapajos.com.br/comunidade/
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declararam, como descrito anteriormente, que o Diálogo Tapajós, mais do que um projeto de 

comunicação para  promover a troca de informações entre os atingidos e os responsáveis pelo 

empreendimento, viabiliza apenas explicações  estratégicas e soltas, nem sempre verídicas
50, e 

não se responsabiliza pelas ações da empresa, muito menos é portador das  reivindicações, 

perguntas e sugestões dos moradores de Pimental. 

A forma como o Diálogo Tapajós atua na região a ser afetada termina por minar 

qualquer espaço de discussão aprofundada e possibilidade de comunicação direta com os 

responsáveis pela obra e com representantes do governo. Em vez  de diálogo, aqueles que 

serão atingidos pela usina encontram um agente sem qualquer peso político, que reúne os 

moradores e os informa sobre questões estratégicas eleitas pela Eletrobrás, intensificando – 

em alguns casos – os conflitos já existentes com a obra, cumprindo apenas o formalismo e 

visando diminuir a resistência à obra. 

Os integrantes do Diálogo não deixaram claro, em nenhum momento, mesmo 

quando questionados enfaticamente, o que de fato eram, quem eram os responsáveis por sua 

existência. As respostas que consegui obter, por meio da minha pesquisa, é que o Diálogo 

Tapajós atua em uma dinâmica mais ampla da terceirização do poder público: contrariamente 

ao que me disseram seus integrantes nos momentos em que pude ter contato com eles, em 

Pimental e em São Paulo, por meio do evento realizado na PUC-SP, é que o Diálogo não é 

um movimento, um projeto ou uma articulação de pessoas organizadas em prol de um efetivo 

diálogo entre o governo e os moradores de Pimental. O Diálogo Tapajós constitui-se de um 

grupo de pessoas contratadas por uma empresa terceirizada para fazer o papel de divulgar e 

produzir materiais de comunicação estratégica do Consórcio Tapajós, nas regiões que serão 

atingidas pelo empreendimento, dificultando o acesso direto e a articulação dos moradores 

dessas regiões em relação ao governo e aos responsáveis pela obra.  

O papel que, no caso da UHE de São Luiz do Tapajós, é desempenhado pelo 

Diálogo Tapajós não é novidade entre as ações da Eletrobrás. Desde a década de 1970, 

quando se iniciou a construção de Itaipu, na bacia do Rio Uruguai (RS e SC), a Eletrosul 
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 Durante as minhas idas a Itaituba (fevereiro a março de 2012), nos aparelhos de televisão de farmácias, 

lanchonetes e em outros espaços de grande circulação, assisti aos vídeos produzidos pelo Diálogo Tapajós que 

abordam sobre a importância da produção de uma energia limpa, como a da hidrelétrica, e do desenvolvimento 

que a UHE de São Luiz do Tapajós trará para Itaituba e região. Os vídeos não continham quaisquer análises de 

especialistas sobre o caso ou de pessoas que foram impactadas por outras obras. Limitavam-se apenas a mostrar 

imagens de outras hidrelétricas, da natureza e frases de impacto. 



74 
 

usava da desinformação e só indenizava aqueles que possuíam documentação da terra, da 

negociação individual: 

 

16 de outubro de 1978: convocados pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) reúnem-

se no pátio da Igreja de Santa Helena 1.500 pequenos agricultores cujas terras serão 

inundadas pela barragem de Itaipu. Eles elaboram um abaixo-assinado, 

encaminhado ao Presidente General Geisel, em que listam 23 problemas enfrentados 

pelos agricultores ribeirinhos a serem deslocados pelo lago de Itaipu, entre os quais 

se destacavam: falta de informação e consulta prévia, impactos ecológicos, situação 

dramática de cidades e vilas afetadas, mas não indenizadas, trágica realidade a que 

seriam lançados os agricultores paraguaios e, sobretudo, preço irrisório das 

indenizações oferecidas. (VAINER, 2004, p. 4). 

 

2.5.2. Viabilidade técnica e econômica: Consórcio Tapajós e o Ministério das 

Minas e Energia 

Ainda que o Diálogo Tapajós esteja em contato mais direto com as populações 

que serão direta ou indiretamente impactadas pelas obras, não é, como se viu anteriormente, 

da responsabilidade do Diálogo determinar qualquer tipo de ação no que se refere ao processo 

de licenciamento da obra. É preciso saber quem está por trás disso, o Consórcio Tapajós.  

Liderado pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), companhia 

responsável por 35,5% do total da capacidade de geração do país, já que controla as empresas 

Furnas Centrais Elétricas S.A., Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), 

Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE), Centrais Elétricas do Norte do 

Brasil S.A. (Eletronorte), Eletrosul Centrais Elétricas S.A. (Eletrosul) e Eletrobrás 

Termonuclear S.A. (Eletronuclear), o Grupo de Estudos Tapajós é formado por mais oito 

empresas. São elas: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), sociedade 

anônima de economia mista e subsidiária da Eletrobras; a GDF Suez, grupo empresarial 

privado francês, o segundo maior do mundo no ramo de energia; o Neoenergia, um dos 40 

maiores grupos privados do país. Presente em 12 estados, atua em toda a cadeia de energia: 

geração, transmissão, distribuição e comercialização; EDF, um dos líderes no mercado 

europeu da energia, é uma empresa integrada de energia, atuante em todas as áreas do setor: 

geração, transmissão, distribuição, fornecimento de energia e comercialização; Endesa Brasil 

S.A., holding que reúne empresas do setor elétrico; Camargo Corrêa, uma das maiores 

construtoras brasileiras, Copel (Companhia Paranaense de Energia) e a Cemig, companhia de 
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capital aberto controlada pelo Governo do Estado de Minas Gerais que atua na área 

energética
51

.  

 

Em agosto de 2012, a ANEEL, por meio do Despacho 2.499, incluiu na titularidade 

do Registro Ativo (AHEs São Luiz do Tapajós e Jatobá no rio Tapajós e Cachoeira 

dos Patos, Cachoeira do Caí e Jamanxim no rio Jamanxim), as empresas Cemig 

Geração e Transmissão S. A., Copel Geração e Transmissão S. A., GDF Suez 

Energy Latin América Participações Ltda., Endesa do Brasil S. A. e Neoenergia 

Investimentos S. A. Em outubro do mesmo ano, através do Despacho 3.067, a 

ANEEL incluiu o Consórcio Tapajós (CNPJ 16.777.714/0001-40) na titularidade de 

todos os processos referentes aos aproveitamentos de São Luiz do Tapajós e Jatobá 

(CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S. A., 2014, p. 58). 

 

O objetivo do grupo, segundo seu site institucional, é concluir os estudos de 

viabilidade técnica e ambiental das usinas de São Luiz do Tapajós e de Jatobá. A ação foi 

solicitada pelo Ministério de Minas e Energia (MME), responsável por todo o planejamento e 

ações ligadas à questão energética brasileira, tendo a atribuição de propor ao presidente da 

República políticas nacionais e medidas para o setor. São de sua competência as áreas de 

geologia, recursos minerais e energéticos; aproveitamento da energia hidráulica; mineração e 

metalurgia; e petróleo, combustível e energia elétrica, incluindo a nuclear.  

Faz parte do ministério a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Autora do Plano 

Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2022, a EPE tem por finalidade prestar serviços na 

área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético. O 

MME tem como empresas vinculadas a Eletrobrás e a Petrobrás, que são de economia mista. 

Entre as autarquias vinculadas ao ministério está a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel), responsável por analisar o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) da 

UHE de São Luiz do Tapajós, elaborado pelo Consórcio Tapajós. Já o desenvolvimento do 

Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental para o 

Aproveitamento Hidrelétrico São Luiz do Tapajós é de responsabilidade da CNEC Worley 

Parsons Engenharia S.A., empresa constituída em 1959 e que presta serviços na área 

ambiental desde 1980. A empresa foi a responsável pela elaboração do EIA-Rima de Belo 

Monte (PA) e de Estreito (TO).  
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 Em Pimental, o Consórcio contratou duas empresas para fazer as análises necessárias para a elaboração dos 

estudos de viabilidade técnica e econômica, a Geosul Geotecnia e Fundações e a Progel – Projetos Geológicos 

Ltda. 
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2.5.3. Licenciamento ambiental: Ministério do Meio Ambiente: Ibama e 

ICMbio; Funai e Iphan 

Se o Ministério de Minas e Energia têm como uma de suas atribuições planejar 

ações e políticas para o setor energético brasileiro, que incluem a construção de usinas 

hidrelétricas na Amazônia, o Ministério do Meio Ambiente tem como missão promover a 

adoção de princípios e estratégias para o conhecimento, a proteção e a recuperação do meio 

ambiente, o uso sustentável dos recursos naturais, a valorização dos serviços ambientais e a 

inserção do desenvolvimento sustentável na formulação e na implementação de políticas 

públicas. Faz parte do MMA o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis, cuja atribuição principal é relativa ao licenciamento ambiental. Cabe ao Ibama, 

por sua vez,  elaborar o  zoneamento e a avaliação de impactos ambientais, assim como dar o 

aval para o licenciamento ambiental, nas atribuições federais. 

Criado em agosto de 2007, o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) é uma autarquia em regime especial e está vinculado ao Ministério 

do Meio Ambiente, integrando o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama). Compete ao 

instituto executar as ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, podendo 

propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as UCs instituídas pela União. Como 

a previsão é que a usina de São Luiz do Tapajós seja construída proximamente a uma área de 

Unidade de Conservação, cabe ao ICMBio analisar – além do Ibama - o EIA-Rima do 

empreendimento no que se refere a essas unidades e aprová-las  ou não. 

Como a ocupação da bacia do rio Tapajós e dos territórios dos municípios de 

Itaituba e Trairão está ligada à história de grupos indígenas, especificamente os Mundurukus, 

Apiakás, Maués e Parintins, a Fundação Nacional dos Índios (Funai) também faz parte do 

processo de licenciamento ambiental, cabendo-lhe  aprovar ou não a obra. O Instituto de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), cuja atribuição é promover e coordenar o 

processo de preservação do patrimônio cultural brasileiro para fortalecer identidades, garantir 

o direito à memória e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país, também 

deve aprovar o licenciamento nas questões relativas à sua competência. 

 

2.6. Conflito: moradores de Pimental e empresas responsáveis pelos estudos 

de viabilidade técnica 

Na região de Pimental, de acordo com os relatos dos moradores, houve a atuação 

de três empresas contratadas pela Eletrobrás para fazer análises prévias, com a finalidade de 
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comprovar a  viabilidade do empreendimento: a Geosul, a RuralTechs e a Progel, em meados 

de 2010.  

Inicialmente, elas se instalaram na cidade, segundo a informação dos moradores, 

para fazer uma pesquisa relacionada à mineração, quando, então, foram contratados diversos 

moradores de Pimental.  

 

“De início, o pessoal colocava cimento nas rochas que, em época de verão, 

aparecem. Eles colocavam uma placa de metal com numeração. Muitas vezes eu 

quebrei isso para usar na malhadeira
52

. Diziam que era para minério. Já tinha ouvido 

um comentário dizendo que haveria barragem em São Luiz [do Tapajós], mas a 

gente nunca sabia muita coisa... a gente dizia que era para quando a galinha criasse 

dente. Soubemos quando entrou um fulano da Progel para perfurar
53

”. 

 

Conforme as entrevistas, a entrada da Geosul em Pimental não foi de comum 

acordo com os moradores, com exceção de um deles que teria permitido que a Geosul 

descarregasse o material de sondagem em seu quintal.  

Do conflito entre aqueles que eram contra e os que eram a favor da obra surgiu 

um protesto entre os moradores.  

 

“Indagados pelos moradores sobre o que faziam ali e com autorização de quem, os 

trabalhadores da empresa responderam que estavam seguindo ordens do presidente. 

Indignados, todos teriam procurado o presidente da comunidade que, surpreso, 

declarou também nada saber. A cada momento a indignação ia tomando conta de 

todos. Foi, então, que explicaram que as ordens seriam do Presidente da República 

que decidira que ali seria construída uma grande hidrelétrica. 

A comunidade saiu da indignação para a revolta. Quebraram marcos e equipamentos 

da empresa e determinaram a saída dos trabalhadores da comunidade.” (CUNHA, 

2010) 

 

O protesto gerou uma comoção nos movimentos sociais da região, que, na época, 

fizeram um manifesto: 
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 Malhadeira é um tipo de rede usada na pescaria. 
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 Entrevista nº 34, realizada em 28/2/2013.  
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NOTA DE REPÚDIO 

Itaituba, 20 de outubro de 2010 

Em solidariedade aos ribeirinhos da comunidade de Pimental 

 

Nós, dos movimentos sociais, pastorais sociais, movimentos populares e todos 

aqueles que lutam em defesa da vida e dos direitos humanos, expressamos nossa 

indignação pelo fato ocorrido no último dia 12 de outubro de 2010 na comunidade 

de Pimental, o desrespeito com que as empresas Eletronorte e RuralTechs invadem a 

propriedade das pessoas, entram sem permissão e fazem suas demarcações sem 

sequer comunicar o povo, porém isso resultou em protesto dos moradores, cansados 

de serem repudiados pelas empresas, quebraram o marco de concreto instalado pela 

Eletronorte já algum tempo. 

 

Denunciamos a forma como foram taxados pela imprensa e pelo vereador Luiz 

Fernando Sadec dos Santos, o popular “Peninha”, que se diz representante do povo e 

julga seu povo de vândalos, Da mesma forma fez o repórter Queiroz Filho da TV 

tapajoara que usou da sua ignorância para tratar como vândalos pais de famílias, 

trabalhadores que ralam dia e noite para o sustento de seus filhos, homens e 

mulheres que lutam por melhores condições de vida no meio em que vivem. Essas 

famílias foram criminalizadas e desrespeitadas. Até que ponto isso vai chegar? Basta 

de violência, de criminalização. Onde estão nossos direitos? 

 

O povo precisa saber em que pé está o projeto do Complexo hidrelétrico no Tapajós 

e o que essas empresas querem. Não admitiremos que o governo federal e as grandes 

empresas privadas passem por cima de nossos direitos tratando-nos como 

criminosos e invadindo nossas terras para acabar com a nossa fonte de vida, o RIO 

TAPAJÓS. Lutaremos e vamos continuar resistindo em defesa da vida e dos povos 

do rio Tapajós. 

 

Somos homens e mulheres que lutam em defesa de uma vida digna. 

 

"Água e energia não são mercadorias! 

Água e energia são pra soberania! 

“Águas para vida não para Morte” 

 

-Comissão de justiça e Paz dos Direitos Humanos de Itaituba 

-Movimento Tapajós vivo 

-CPT- Comissão Pastoral da Terra 

-MAB- Movimento dos Atingidos por Barragens 

-Pastoral da Juventude 
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-Comunidade do Pimental 

- STTR de Itaituba 

- MMCC- Movimento de Mulheres do Campo e da Cidade 

 

Passado o conflito, as empresas – segundo entrevista com moradores de 

Pimental - passaram a não contratar trabalhadores daquele local.  

 

“Na época que foi para entrar, teve polêmica: entra ou não entra. As empresas o que 

faziam é ir para o Buburé, pegar pessoa de outra comunidade, fazia o serviço e não 

tava rendendo emprego para a vila. O trabalho estava andando e nós é que 

[estávamos] perdendo o emprego”
54

. 

 

Durante a minha pesquisa de campo, a situação em Pimental já não apresentava a 

resistência relatada pelos moradores e jornais da região. Havia, inclusive, moradores de 

Pimental que trabalhavam na empresa. Um dos que entrevistei, inclusive, trabalhava, na 

época, para a Geosul e me contou  que, no início, havia certo desconforto entre alguns de seus 

amigos pelo fato de ele trabalhar na empresa, mas que isso era um fato superado.  

 

“Eu trabalho aqui na comunidade. No momento estou trabalhando temporariamente 

em uma empresazinha aí. Para os estudos. Faz três anos que eu trabalho na área, 

trabalhei em outras regiões, em outros Estados com a empresa de sondagem. Faço 

perfuração de solo e rocha. É pesado, trabalhamos oito horas por dia, às vezes mais. 

Trabalho desde manhãzinha, quando estou trabalhando aqui. Às vezes, vou para 

fora... já fui para o Amapá. (...) Eu tenho uma ótima relação com a comunidade, 

mesmo trabalhando na Geosul. Tem uns [amigos] que logo, um tempo atrás, ficaram 

meio assim. Mas eu também continuei a mesma coisa... No meu entendimento não 

tem problema
55

”.  

 

Pelo que pude observar nas entrevistas, a entrada das empresas em Pimental foi 

um marco, pois alterou a opinião dos moradores em relação ao empreendimento e sua 

aceitação. Os moradores que afirmaram serem totalmente contra o empreendimento, 

participando, inclusive, do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), revelaram que, 

na época em que houve o protesto contra a entrada das empresas naquela região, em 2010, 
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 Entrevista nº 25, realizada em 22/2/2013. 

55
 Entrevista nº 10, realizada em 12/2/2013. 



80 
 

80% dos moradores eram contra a obra. Na época da entrevista, eles relataram que esse 

número vinha caindo para 60%, 50%. 

Diariamente, um caminhão passava em Pimental para buscar os trabalhadores da 

Geosul para que fizessem os estudos na região. Alguns, como já citado, eram moradores de 

Pimental. Outros haviam vindo especificamente para trabalhar e moravam em casas de 

aluguel. Segundo o relatório de impacto ambiental (Rima) do empreendimento, foram 

contratadas, ao todo, 160 pessoas da região para empregos temporários. 

 

2.7. EIA-Rima 

Elaborado pela CNEC WorleyParsons Engenharia S.A
56

, o Estudo de Impacto 

Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA-Rima) tornou-se público 

em agosto de 2014,  meses após ter sido enviado ao Ibama, para que avaliasse os documentos 

a fim de dar aval ao licenciamento ou não. Diz o documento sobre seu objetivo:  

 

“Caracterizar a região de implantação do AHE São Luiz do Tapajós, levando em 

conta diferentes abrangências espaciais, de cunhos físico, biótico, socioeconômico e 

cultural, delimitadas como as áreas de influência para os estudos ambientais, bem 

como apresentar os cenários futuros para a região de instalação do empreendimento, 

considerando as hipóteses de implantação e de não implantação do projeto, 

avaliando os estudos referentes aos diversos temas de forma integrada, e os 

respectivos Programas Ambientais (CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S. 

A., 2014, p. 11).”. 

 

De acordo com os números apresentados no documento, a UHE São Luiz do 

Tapajós, se construída de acordo com o planejado, produzirá 8.040 MW de energia, sendo a 

segunda maior hidrelétrica nacional, perdendo para Belo Monte, e a maior dentre as que farão 

parte do Complexo Hidrelétrico do Tapajós. 
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 De acordo com o Relatório de Impacto Ambiental, o EIA do AHE São Luiz do Tapajós foi elaborado pela 

CNEC WorleyParsons Engenharia S.A., contando com uma equipe de mais de 300 pessoas. Esses estudos foram 

realizados num período de mais de dois anos, que resultaram em 25 volumes de textos com quase 15 mil 

páginas, além de outros 38 volumes com anexos e mapas. 
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Para isso, ela terá 7.608 m de extensão total (mais de sete quilômetros e meio) e 

vai inundar permanentemente uma área de 729 km²
57

. Seu reservatório terá 123 km de 

extensão. Serão consumidos 2.800.000 m³ de concreto convencional, aproximadamente, 208 

mil toneladas de aço e 22 milhões de m³ de rocha serão escavados.  

 

Figura 9 – Imagem: modelo de UHE escolhido para ser construído 

 

Fonte: Relatório de Impacto Ambiental da UHE de São Luiz do Tapajós 

 

Outra observação importante: os 8.040 MW de potência energética se referem à 

potência instalada total, o que significa que, em épocas de seca, quando o volume das águas 

do rio é menor, a potência energética pode chegar a 4.012 MW, metade do total. Eis o que 

está exposto no documento: 

 

                                                             
57

 Em termos de comparação, a UHE de Belo Monte, a maior hidrelétrica do país com potência energética 

instalada de 11.233 – 3.193 MW a mais do que a de São Luiz do Tapajós – inundará uma área de 213 km² menor 

do que a prevista para a primeira usina do rio Tapajós. 
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Conforme a alternativa selecionada no EVTE, os estudos energéticos realizados para 

o AHE São Luiz do Tapajós concluíram por 8.040 MW de potência instalada total, 

em duas casas de força, sendo: 

 

 Casa de Força Principal com 7.740 MW de potência instalada, proveniente de 

36 unidades de 215 MW, com turbinas do tipo Kaplan de eixo vertical; 

 Casa de Força Complementar, que atenderá ao Trecho de Vazão Reduzida – 

TVR, com 300 MW de potência instalada, com 2 unidades hidrogeradoras, com 

turbinas também do tipo Kaplan de eixo vertical, e potência nominal unitária de 150 

MW. 

 

A energia firme prevista nessa alternativa totaliza 4.012 MW médios, considerando 

ambas as casas de força (CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A., 

2014, p. 29). 

 

Tanto esforço para a construção dessa megaobra é legitimado, de acordo com o 

EIA-Rima, pela necessidade que o país tem de gerar energia para se desenvolver. Segundo o 

estudo, a energia gerada pela UHE de São Luiz do Tapajós já possui um destino, as regiões 

Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil:  

 

O empreendimento AHE São Luiz do Tapajós tem como objetivo primordial 

ampliar a oferta de energia elétrica para as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do 

Brasil. A Usina Hidrelétrica São Luiz do Tapajós é considerada estratégica, de 

interesse público, estruturante e prioritária para efeito de licitação e implantação, 

conforme Resolução CNPE nº 3, de maio de 2011, e por isso é considerada no 

horizonte do PDE para expansão do sistema de geração. A elaboração no PDE do 

balanço de garantia física de energia do SIN – Sistema Interligado Nacional tem por 

finalidade auxiliar na avaliação do equilíbrio estrutural entre oferta e demanda, 

considerando a configuração hidrotérmica do PDE.  

A demanda corresponde à carga de energia elétrica projetada, enquanto que a oferta 

é composta pelo somatório dos certificados de garantia física de energia das usinas. 

A análise do balanço apresentada no PDE indica a necessidade de que as regiões 

Sudeste/Centro-Oeste e Sul recebam energia de outras regiões já a partir de 2012 

(CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A., 2014, p. 32). 

 

Para a construção do AHE São Luiz do Tapajós, serão contratados mais de 10 mil 

trabalhadores no período de maior intensidade das obras (entre o 2º e 3º anos de obra). Deste 
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total, cerca de 30% devem ser moradores da região, principalmente de Itaituba e de Trairão. O 

documento também estima que, mesmo sendo contratadas 3 mil pessoas da região, 12,5 mil 

pessoas devem chegar em busca de emprego.  

 

Elas devem se instalar em Itaituba, Miritituba, Trairão, e em locais mais próximos às 

obras, como São Luiz do Tapajós e Vila Rayol. Com sua vinda, aumentará a 

demanda por equipamentos de saúde, escolas, habitação, podendo também ocorrer 

uma ocupação desordenada da região e uma sobrecarga nos sistemas de 

infraestrutura urbana e ambiental. Haverá também um aumento na procura por 

mercadorias e mantimentos, podendo ocorrer um aumento da pesca e da caça como 

forma de alimento. A maior demanda poderá acarretar aumento dos preços dos 

imóveis, dos alimentos e dos serviços em geral (CENTRAIS ELÉTRICAS 

BRASILEIRAS S.A., 2014, RIMA, p. 72)”. 

 

2.8. Remoção dos moradores de Pimental 

A implantação da UHE São Luiz do Tapajós impactará diretamente cerca de 1.400 

pessoas, das quais 1.100 pessoas deverão ser removidas para dar lugar ao reservatório e 

demais estruturas do empreendimento. Dentre elas, estão os moradores de Pimental, os 

primeiros a serem transferidos de acordo com o cronograma da instalação do canteiro de 

obras, que será construído justamente nessa área.  

 

“Como o canteiro de obras será implantado na área onde se situa a Vila Pimental, 

Colônia Pimental e Vilas São Francisco/Periquitos, as pessoas aí residentes (cerca de 

740) terão que ser reassentadas em outro local. Além das casas dessas pessoas, serão 

desativados 23 estabelecimentos comerciais, quatro igrejas, duas escolas (uma já 

desativada), um posto de saúde, além do cemitério. Também serão desativadas as 

áreas de desembarque de pescado, e a praia onde se realiza a Festa do Curimatã será 

afetada (CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S. A., 2014, RIMA, p. 72)”. 

 

“Com a construção das ensecadeiras das margens direita e esquerda, existe o risco 

do nível d’água do rio Tapajós se elevar acima do normal, no caso de chuvas 

excepcionais. Tendo isto em vista, o nível da água será monitorado ao longo dos 18 

meses em que a Vila Pimental conviverá com as obras do empreendimento, de modo 

a evitar possíveis danos aos imóveis e à população antes da transferência da vila 

(CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S. A., 2014, RIMA, p. 74)”. 
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Durante a pesquisa de campo, moradores relataram que não houve qualquer 

menção sobre o que lhes seria destinado, uma vez iniciadas as obras. Mencionaram 

vagamente a indenização e a criação de uma nova cidade, o “Novo Pimental”, para onde  os 

moradores seriam realocados. Não houve, até o término da pesquisa, um acordo coletivo entre 

os moradores sobre a questão. 

 

“O pessoal de baixa renda está acostumado a viver aqui. Houve uma reunião que 

pediram que eu fosse e nela eu perguntei: ‘se é que é do interesse tanto do governo 

federal, como da região, da Dilma hoje, de construir isso, por  que não fazer umas 

500, 600 casas aí para fazer o Novo Pimental? Porque eles viveram a vida toda aqui. 

Pessoal sem conhecimento, sem cultura, o que vai fazer na cidade? Ganhar um 

salário mínimo, não dá.
58

” 

 

“O pessoal da Eletronorte, da Eletrobrás falam do Novo Pimental. No dia 20 de 

janeiro veio um pessoal que eram geólogos (sic), arquitetos e falaram que não vamos 

perder nada com a hidrelétrica porque, se a comunidade optar por uma nova 

comunidade, eles dão. Eu não acredito que eles vão fazer isso. Só se somos mais 

bonitos do que os outros, porque isso não aconteceu nas outras hidrelétricas. 

(...) Eles disseram que a comunidade tem que escolher o local e, onde a comunidade 

escolher, a empresa vai lá e compra a área. Só que a terra tem dono.
59

” 

 

Os habitantes de Pimental, segundo o estudo, conviverão com o empreendimento 

até 18 meses depois do início da obra. O relatório, assim como os agentes que representam o 

Consórcio Tapajós, tampouco determina concretamente o destino dos moradores de Pimental: 

 

“Haverá necessidade de mudança da população residente nas áreas que serão 

alagadas, incluindo propriedades rurais, localidades e vilas, destacando-se a Vila 

Pimental, que está muito próxima ao local das obras. Estão previstas medidas para 

diminuir e compensar esse impacto.  

(...) O remanejamento de população, em especial das vilas Pimental, Tucunaré, 

Colônia Pimental e Vilas São Francisco/Periquito, embora complexo, poderá trazer 

benefícios, como mais serviços de infraestrutura e melhorias nas condições de vida 

no novo local de moradia. As famílias poderão ser reassentadas em áreas mais 

interiorizadas de suas propriedades ou terão que ser transferidas para outros locais”. 

 
                                                             
58

 Entrevista nº 18, realizada em 14/2/2013. 

59
 Entrevista nº 16, realizada em 13/2/2013. 
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2.9. Outras mudanças que acompanham a chegada da usina hidrelétrica 

“Faço sim”, disse, através da janela de uma das casas em Pimental, uma 

senhora ao responder um pedido meu de entrevista. Ela não estava só, viera 

acompanhada de toda a família: cinco filhos e uma irmã com mais dois filhos. 

Combinamos de fazer a entrevista em três dias. Cheguei no dia e horário combinado e 

encontrei a casa vazia. Soube depois que essa senhora não era de Pimental. Tinha 

vindo para fazer o cadastro e logo voltara a Itaituba.  

O episódio não foi único. Pimental estava movimentado, pois, justamente 

durante o tempo em que realizei a pesquisa de campo, de 9 de fevereiro a 12 de março, 

funcionários do Ibope estavam na área para realizar o cadastramento de todos os 

moradores de Pimental. Com os pesquisadores do Ibope, chegaram mais pessoas.  

Quando não marcavam a entrevista e depois desapareciam, os moradores 

faziam perguntas como: “Você é pesquisadora? Quando vou fazer a entrevista? 

Quando vou receber a minha indenização?”, pensando que eu fazia parte do processo 

de construção da obra. Foram precisos 15 dias para que se acostumassem à minha 

presença.  

Naquele instante, para mim, estava claro que a usina hidrelétrica de São 

Luiz do Tapajós estava viva, já que existia em Pimental desde o seu anúncio, antes 

mesmo de qualquer vestígio material de suas instalações, modificando o cotidiano de 

seus moradores. Muitas entrevistas revelam que, a partir do momento em que os 

responsáveis pelos estudos técnicos entraram em Pimental, o local  não era mais o 

mesmo.  

 

“De dois anos para cá, mudou muita coisa: começou (sic) aquelas coisas de quem é 

contra e quem é a favor. Aqui começou a ficar estressante. Os que estão a favor não 

se dão bem com os que são contra. (...) Antes todos se davam bem, mas agora ficou 

muito difícil. Já dá vontade de ir embora. Aqui no quintal de casa deu uma briga 

muito grande. Eles [marido e amigos] estavam reunidos com o pessoal do Diálogo. 

Era uma reunião entre o pessoal que estava contra e a favor da barragem. O pessoal 

a favor queria invadir a casa. Nesse dia, se eu pudesse, teria jogado tudo para o alto. 

É muito difícil
60

.  

 

                                                             
60

 Entrevista nº 16, realizada em 13/2/2013. 
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A construção da hidrelétrica também trouxe a especulação imobiliária em 

Pimental e fez com que moradores se preocupassem em tirar a documentação de suas 

terras. Durante entrevistas e conversas com os moradores, tomei conhecimento de que 

há muita gente de fora com interesse na compra das propriedades em Pimental.  

 

“Tem pessoas de fora tentando comprar algo aqui. Um cidadão comprou um terreno 

por R$ 80 mil e acabei de saber que comprou outro pelo mesmo preço. Isso para a 

nossa região não é normal. Até o ano passado, poderia comprar um terreno por, no 

máximo, R$ 1 mil reais
61

” 

 

“Aqui (propriedade) é dos nossos filhos. Nós temos oito filhos. Eu não quero 

vender. Um homem botou um monte de dinheiro na mão do meu marido dizendo 

que ele não queria comprar fiado. Não sei de onde veio o homem, não conhecemos 

ele. Mas a propriedade não está à venda. Essa propriedade é dos nossos filhos
62

”. 

 

O aluguel de casas em Pimental também aumentou com a chegada dos 

trabalhadores e pesquisadores responsáveis pelos estudos de viabilidade técnica do 

empreendimento. Uma casa que antes era alugada por R$ 100,00 por mês, na época da 

pesquisa de campo, não era alugada por menos de R$ 500,00. Na ocasião, não havia 

em Pimental casas para alugar.  

 

“Tem muita gente aqui e viemos para cá. Eu acho que foi por causa da barragem, da 

hidrelétrica, Eles pensam que vão se beneficiar com alguma coisa. Eu vejo tanta 

gente comprando terreno, construindo as coisas e já se diz morador daqui. Pensando 

em ganhar algum benefício futuramente
63

”.  

 

Uma dessas pessoas de fora é um mestre de obras que trabalhara na 

construção das usinas de Itaipu, Tucuruí, Jirau, Santo Antonio e Belo Monte. 

Paranaense, o mestre de obras havia comprado propriedades nas áreas atingidas por 

essas obras para depois conseguir compensação do governo. Enquanto isso, criava 

gado nas terras recém-adquiridas.  

                                                             
61

 Entrevista nº 46, realizada em 07/3/2013. 

62
 Entrevista nº 20, realizada em 18/2/2013. 

63
 Entrevista nº 6, realizada em 11/2/2013. 
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Em conversas informais, moradores contaram que alguns dos habitantes de 

Pimental estavam registrando suas terras com medida maior do que a existente para 

ganhar mais dinheiro do governo.  

 

2.10. Pimental: conflito entre aqueles que são contra e a favor da obra 

Ao conversar com os moradores de Pimental, seja durante as entrevistas, 

seja em seu cotidiano, percebe-se uma divisão entre aqueles que são a favor da obra e 

os que são contra. A denominação “os outros, que são contra” ou “aqueles, que são a 

favor da obra” era frequentemente utilizada como forma de distinção.  

O conflito está presente em 80% das entrevistas. Muitos dizem, inclusive, 

que a comunidade vivia em paz antes do anúncio e da entrada das empresas em 

Pimental.  

Esse quadro, porém, não revelou os mesmos resultados durante as 

entrevistas. Das 50 pessoas entrevistadas, 80% se dizem contra a obra, 6% são a favor 

e 14% não têm opinião formada a respeito.  

Ainda que as entrevistas, no dado seco, mostrem que a maioria é contra o 

empreendimento (80%), ao analisá-las com mais profundidade, constata-se outro 

quadro de informações. Considerando as gradações, as pessoas entrevistadas tendem a 

ser favoráveis à usina, conforme demonstra o gráfico a seguir: 

 

Figura 10 – Gráfico: opinião dos entrevistados em relação à hidrelétrica 

 

Fonte: Pesquisa de Campo. 
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Em relação às pessoas entrevistadas que se dizem contra a hidrelétrica, apenas 

28% delas são totalmente contra o empreendimento, participando muitas vezes de eventos e 

movimentos de resistência à usina. 52% delas ou acham que não podem lutar contra um poder 

maior, o governo (18%) ou pensam que, embora o empreendimento cause impactos diretos a 

Pimental, trará trabalho. Outros entregam a questão nas mãos de Deus, dizendo, muitas vezes, 

que, se a hidrelétrica chegou a Pimental, foi por Sua vontade.  

Analisando aqueles que se dizem contra o empreendimento, nota-se que há três 

fatores mobilizadores que tendem a amenizar a opinião contrária: o poder do governo federal 

diante dos problemas e cidadãos de Pimental, a geração de emprego e, principalmente, a 

confissão religiosa.  

Se juntarmos os 52% que se dizem contra, considerando as variáveis atenuantes, 

com aqueles que não declararam nenhuma opinião (6%) e os que estão a favor da obra (14%), 

nota-se que a maioria dos entrevistados, 72%, não apresentam maior resistência com relação 

ao empreendimento. 

 

2.11. UHE São Luiz do Tapajós: frente pioneira do século XXI  

Com o anúncio da construção da UHE de São Luiz do Tapajós, Pimental recebeu 

a eminente chegada do estranho, mais um momento da situação de fronteira, a frente pioneira 

mais atual.  

Não obstante o processo de leilão da obra esteja parado desde o segundo semestre 

de 2014, a hidrelétrica existe. A partir de sua chegada, o processo de construção da obra 

começa: diferentes atores aparecem, novas formas de articulação e sociabilidade são 

construídas. Articulações entre ministérios, empresas, movimentos sociais são criadas.  

Pimental aparece, agora, no mapa brasileiro. Aparece para ser colocada debaixo 

d´água. Enquanto isso não acontece, durante a minha pesquisa de campo, moradores 

relatavam a mudança que sentiam após saberem da possibilidade de construção da obra. A 

divisão em Pimental entre aqueles que se posicionam contra o empreendimento ou aqueles 

que não demonstram qualquer resistência é uma das questões mais mencionadas.   

As variáveis que atenuam a opinião dos moradores de Pimental que foram 

entrevistados, fazendo com que a resistência à obra diminua e, assim, facilite a atuação dos 

responsáveis pela construção da barragem, mostram um contexto que vai muito além da 

dualidade contra / a favor da obra presente nas diferentes falas.   
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Ao explicar a divisão, os moradores mobilizam também outros códigos, como o 

pertencer à ponta de baixo ou de cima e, principalmente, serem católicos ou evangélicos, 

mostrando que a opinião da obra perpassa pela questão da confissão religiosa. 

Como a hidrelétrica, sendo a frente de expansão da fronteira, é mais um agente 

externo, ela se mostra, a partir dos relatos dos moradores e das minhas  observações obtidas 

durante a pesquisa de campo, que a hidrelétrica chega nesse espaço prenhe de significado, 

dividido, principalmente, por causa da confissão religiosa que é um dos fatores relevantes que 

atenuam a resistência à concretização da usina hidrelétrica. 

Ainda que Pimental tenha passado por diversos momentos de frente pioneira,  

como o ciclo da borracha, a época do outro e a extração de madeira, como analisado no 

capítulo anterior, a hidrelétrica é um elemento determinante,  a ponto de se justapor a um 

conflito anterior, e ser um fator mobilizador em Pimental desde o momento em que ela é 

anunciada, quando ela existe apenas no âmbito virtual, mobilizando o imaginário das pessoas 

e fazendo com que elas se posicionem, se reorganizem no espaço. A partir do anúncio de sua 

construção, a hidrelétrica passou a ser uma interferência concreta. 

No próximo capítulo, procuro analisar quais os códigos e figurações que os 

moradores usam para explicar a chegada da hidrelétrica, os conflitos a partir dela e, assim, a 

situação de fronteira em Pimental. 
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CAPÍTULO 3 – FRENTE DE EXPANSÃO EM PIMENTAL:  

OS EVANGÉLICOS 

 
 

Segundo os moradores, a hidrelétrica rompeu com a harmonia que eles 

acreditavam haver em Pimental antes que ela fosse anunciada, numa clara projeção sobre o 

passado de um sentimento de comunidade construído a partir do rompimento que consideram 

ter sido operado pela discórdia em torno da nova frente pioneira. Portanto, segundo Martins 

(1973), uma construção utópica da noção de comunidade, e que tem no avanço do modo de 

vida capitalista a sua referência.  É por meio dessa noção de comunidade “fundada no 

pressuposto da solidariedade como elemento ordenador da vida social” (MARTINS 1973, p. 

35) que se produzem as diferentes figurações, por meio das quais os moradores de Pimental se 

opõem uns aos outros, expressando o sentido que a instalação da hidrelétrica produz em seu 

atual modo de vida.   

 

“No dia a dia mudou muita coisa. Quando veio uma professora de história para cá... 

e foi ela que começou a dizer que essas empresas que estavam aqui faziam estudos 

para a hidrelétrica. Aí, então, começou aquela coisa de quem é contra e a favor. Isso 

aconteceu de dois anos para cá: começaram aquelas coisas de quem é contra e quem 

é a favor. Aqui começou a ficar estressante, aí ninguém se entende mais como 

antigamente. Os que são a favor não se dão mais (sic) com os que são contra
64

”. 

 

“Antes dessa firma [Geosul] entrar, a comunidade era única. Pessoas que estavam 

contra nós eram antes nossos amigos. Hoje, por conta das empresas, do capital, esses 

são inimigos... Pessoas que eram amigos da gente, por causa do dinheiro... Hoje eu 

não posso dizer assim. Antes da empresa começar a entrar, 80% de pessoas estavam 

contra a obra, do nosso lado. Hoje, se tivermos, são 50%.
65

” 

 

“O pastor sempre ora com a gente e, por isso, agora estamos mais calmos. Há um 

tempo, um grupinho aí que é contra [a construção da hidrelétrica], ficaram (sic) 

amedrontando a gente, dizendo que vai acontecer em Pimental o mesmo que 

aconteceu em Tucuruí, dizendo que lá os moradores ainda não receberam nenhuma 

indenização. A gente ora muito para esse grupo, para eles se acalmarem e se 

unirem
66

”. 

 

                                                             
64

 Entrevista nº 16, realizada em 13/2/2013. 

65
 Entrevista nº 5, realizada em 10/2/2013. 

66
 Entrevista nº 29, realizada em 24/2/2013. 
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“Eu sou do grupo dos contra [a construção da hidrelétrica]. Porque coisa que a gente 

construiu ou está construindo e vê que está sendo destruído pelo governo e só vai 

construir porque o governo permitiu. Ele acha que tem o direito de chegar aqui nessa 

vida que nós construímos e destruir tudo. Ao mesmo tempo, ele diz que protege. 

Mas eu acho que isso não é proteção. Se ele quer proteger, ele não deve destruir um 

lugar desse aqui
67

”. 

 

“Depois que eu cheguei, houve o quebra-quebra: uns foram querer ser contra e ficou 

essa briga dos contra e dos a favor. Eu sou a favor da barragem porque se eu for ser 

contra, estou dando murro em ponta de faca e não quero furar a minha mão
68

”. 

 

A partir do conflito entre o grupo que está contra e o que está a favor da 

hidrelétrica, busco analisar, neste capítulo, quais os códigos e figurações empregados  pelos 

moradores entrevistados e que estão relacionados e/ou são usados para explicar a posição que 

mantêm em relação à hidrelétrica e a todo o processo que passaram a vivenciar, depois de ela 

ter sido anunciada.  

O intuito é pontuar os conflitos existentes em Pimental, com apoio na  pesquisa de 

campo e, assim, entender como os moradores narram (e significam) os momentos de situação 

de fronteira ali existentes, usando como base metodológica o conceito de figuração de Elias 

(2000), que considera que o campo de estudo da Sociologia é o das configurações de seres 

humanos interdependentes:  

 

“Dizer que os indivíduos existem em configurações significa dizer que o ponto de 

partida de toda investigação sociológica é uma pluralidade de indivíduos, os quais, 

de um modo ou de outro, são interdependentes.” (ELIAS & SCOTSON, 2000,  p. 

184). 

 

Desse modo, o conceito de figuração rompe com a polarização clássica da 

sociologia, que tende a pensar o ‘indivíduo’ e a ‘sociedade’ como formas antagônicas e 

diferentes, para analisar as figurações de seres humanos interdependentes em sociedade, 

marcadas por uma polarização entre aliados e adversários, formando uma teia flexível de 

tensões (ELIAS&SCOTSON, 2000, p.32).  
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 Entrevista nº 6, realizada em 11/2/2014. 

68
 Entrevista nº 8, realizada em 12/2/2014. 
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3.1. Ponta de cima versus ponta de baixo 

Ao explicitar sua posição em relação à obra e declararem a divisão existente em 

Pimental, depois da vinda da hidrelétrica, os moradores se localizaram, geograficamente, 

produzindo uma primeira figuração polar entre os que vivem na ponta de cima e os que vivem 

na ponta de baixo de Pimental. 

Ainda que as ruas de Pimental possuam nomes, não há bairros ou qualquer tipo de 

referência distrital. Desse modo, os moradores de Pimental usam os dois termos como meio 

de identificação do lugar onde moram. 

Porém, mais do que um termo de localização geográfica, ponta de cima e ponta de 

baixo
69

 são elementos que dão significado ao território e, assim, são fundamentais para 

analisar como o espaço de Pimental está organizado simbolicamente.  

Originalmente, os dois termos estão relacionados ao surgimento dos dois portos 

existentes em Pimental. O primeiro, porto da ponta de baixo, foi criado na fundação de 

Pimental e servia de local de embarque e desembarque de mercadorias oriundas da produção 

do látex. O segundo, porto da ponta de cima, foi construído durante o auge do garimpo, na 

década de 1970, quando houve a necessidade de abrir mais um porto para atender à demanda 

de transporte de mercadorias, já que Pimental era um dos locais de embarque e desembarque 

de produtos relacionados à extração de ouro.  

Embora os termos ponta de baixo e ponta de cima tenham se originado a partir da 

criação desses dois portos, moradores entrevistados explicaram que essa distinção simbólica 

foi relacionada, inicialmente, à questão racial, entre negros e brancos. Como os negros não 

podiam desembarcar no porto da ponta de baixo, já que este servia de embarque e 

desembarque para os donos de aviamento, foi necessária a construção do porto de cima.  

Conforme relatam os entrevistados, até meados da década de 1960, a distinção 

entre negros e brancos era tão grande que os negros não podiam ter acesso à Igreja de São 

Sebastião, localizada, à época, na ponta de baixo. A solução foi construir outra igreja de São 

Sebastião, na ponta de cima:  

 

“Segundo alguns moradores mais antigos, existia até a igreja do branco e do negro. 

Todas as duas eram para São Sebastião: a do branco era de alvenaria e a do negro 

era coberta e cercada de palha. Um dia, uma senhora foi acender uma lamparina para 

pagar uma promessa e, como o teto era de palha, a igreja pegou fogo. A pessoa que 
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 Ponta de cima e ponta de baixo são termos nativos, usados apenas pelos moradores de Pimental ou pelos que 

conhecem Pimental. Não fazem parte, portanto, de quaisquer nomenclaturas de logradouro oficial. 
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construiu era um branco que casou com uma negra e para acabar com os conflitos 

entre negros e brancos, construiu a segunda Igreja de São Sebastião na ponta de 

cima, quase na divisa com a ponta de baixo (...) 
70

”. 

 

Não se pode constatar se a divisão entre negros e brancos em Pimental se limitava 

ao acesso à igreja ou se contemplava a ida dos negros à ponta de baixo. Contudo, o que se 

observa no trecho da entrevista acima é que o casamento entre um branco e uma negra é que 

acabou com esse conflito. É como se, simbolicamente, o casamento entre o branco e a negra 

colocasse fogo na igreja e, mais do que isso, no conflito entre eles.  

Apesar de o casamento (e o fogo), segundo o relato, ter posto fim, 

simbolicamente, ao conflito entre negros e brancos, moradores relataram que essa dualidade 

entre ponta de cima versus ponta de baixo continuou a existir. O esporte e o carnaval 

apareceram como elementos que ainda dividem os moradores geograficamente: até a década 

de 1990, havia dois times de futebol em Pimental – o dos moradores da ponta de cima e o dos 

habitantes da ponta de baixo. Os blocos de carnaval também representavam a ponta de cima e 

a ponta de baixo.  

 

“Eu não sei o porquê dessa divisão. Quando eu me entendi como criança, já existia 

essa divisão. Eu tinha uma professora que contava que na época que ela chegou aqui 

tinha a questão do branco e do negro: uma igreja do branco e uma igreja do negro. 

Uma ficava na ponta de baixo e outra ficava na ponta de cima. Por essa razão ficou 

essa divisão na comunidade. Mesmo tendo acabado essa questão do branco e do 

negro, a divisão entre os moradores da ponta de baixo e os moradores da ponta de 

cima continua. Quando tinha jogo de futebol, jogava o time dos moradores da ponta 

de baixo contra o dos moradores da ponta de cima. Quando havia bloco de carnaval 

era a mesma coisa
71

.” 

 

Dois ex-presidentes da comunidade contaram que sempre havia briga entre a 

ponta de cima e a ponta de baixo em relação às ações dos presidentes em Pimental: 

moradores da ponta de cima argumentavam que recebiam menos benefícios sociais do que  os 

da ponta de baixo (remédios, energia, etc.) e vice-versa. 
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 Entrevista nº 2, realizada em 10/2/2014. 

71
 Entrevista nº 32, realizada em 28/2/2014. 
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Ao serem questionados sobre a diferenciação entre os moradores da ponta de 

baixo e os da ponta de cima, muitos diziam que não havia qualquer distinção, que a 

comunidade era homogênea. 

Porém, com o passar dos dias e da minha observação, me atentei aos relatos que 

mostravam mais concretamente essa distinção. Alguns habitantes que moravam na ponta de 

baixo revelaram que já não havia conflito entre os brancos e os negros, mas que o “pessoal de 

lá” era muito “barraqueiro”, que não conseguia debater civilizadamente sobre os problemas da 

comunidade e que logo partia para a briga. Ao serem questionados sobre “quem são o pessoal 

de lá”, esses moradores diziam que eram os que viviam na ponta de cima, não a totalidade 

desses habitantes, mas 90% deles. Já os moradores da ponta de cima referiam que o pessoal 

da ponta de baixo não gostava “de se juntar com eles, porque esse pessoal da ponta de baixo 

era muito rico”. 

Para analisar os motivos pelos quais os moradores da ponta de cima são vistos 

como “ricos” pelos moradores da ponta de baixo, ao passo que estes são vistos como 

“barraqueiros” por aqueles, busquei investigar como foi a forma de ocupação de Pimental, a 

partir de seu nascimento. 

Como analisado no Capítulo 1, o primeiro marco fundador de Pimental foi a 

construção da Igreja de São Sebastião, do outro lado do igarapé Ponto Frio, à margem do Rio 

Tapajós. Até meados da década de 1960, existiam poucas casas em Pimental, próximas à 

igreja e ao rio. Essa área, em que foram construídas a Igreja e as primeiras casas de Pimental, 

se localiza na ponta de baixo
72

. 

Na época em que estava fazendo a pesquisa de campo, ao descrever o processo de 

como os moradores que viviam em Pimental chegaram ao local, o que se nota  claramente é  

que Pimental nasceu na ponta de baixo, a partir das margens do Rio Tapajós. Nesse contexto, 

a ponta de baixo é a região mais antiga e tem sido a porta de entrada dos agentes da frente de 

expansão. 

Outra característica da ponta de baixo, observada por mim,  é que nela está 

localizada a maior parte de serviços e equipamentos públicos de Pimental: além da escola e da 

igreja evangélica, havia duas casas de fabricação de pães, três bares, um restaurante, dois 

mercados, a torre de transmissão de energia elétrica e telefone e  quatro casas onde se vende o 
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 Ver Figura 40 – Mapa: localização da primeira sede da Igreja de São Sebastião e das primeiras casas em 

Pimental. 
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vinho do açaí. Na ponta de cima, há apenas dois mercados, a sede atual da igreja católica, o 

posto de saúde, que na época estava quase sempre fechado, e o campo de futebol
73

. 

Nesse contexto, com base nos relatos dos entrevistados que afirmam que foi na 

ponta de baixo que nasceu Pimental e, ao mesmo tempo, por meio da minha observação em 

2013 que mostra que é na ponta de baixo que se situam os principais serviços, vê-se que esta 

ocupa, no imaginário dos moradores de Pimental, uma posição de centralidade, enquanto a 

ponta de cima está à margem. 

Portanto, por morarem na centralidade local, os moradores da ponta de baixo 

recebem a atribuição simbólica de “ricos” por parte daqueles que moram na ponta de cima, ao 

passo que estes são vistos como “barraqueiros” pelo outro grupo, pois barraqueiros podem ser 

compreendidas as pessoas que não têm educação, civilidade, estando à margem do centro, da 

civilização.  

Analisando a constituição simbólica de Pimental, definida pelos entrevistados, e 

tomando como perspectiva a situação de fronteira, vê-se que o deslocamento da fronteira em 

Pimental se faz a partir da ponta de baixo e é desta forma que ela está figurada no imaginário 

dos entrevistados, ou seja, como porta para o novo, para o moderno, para a frente de expansão 

que chega a Pimental.  

Tendo constatado que é a partir da ponta de baixo que chega a frente de expansão 

em Pimental, é preciso analisar quais são os agentes e quais foram os momentos dessa frente a 

que os moradores de Pimental se referiram durante a pesquisa de campo.  

Do universo de 50 entrevistados, os oito mais antigos, que nasceram ou chegaram 

à região até a década de 1960, eram católicos até meados da década de 1980. A igreja católica 

em Pimental exercia considerável influência desde sua fundação. Como marco fundador de 

Pimental, a Igreja Católica foi, no início do século XX, o primeiro agente da frente de 

expansão citado pelos entrevistados. Logo que chegaram, os católicos fundaram a Igreja de 

São Sebastião às margens do rio Tapajós, na ponta de baixo, área mais próxima à colocação 

de Seringa, no Igarapé Ponto Frio, que mobilizou a fundação do local
74

. 

Dos seis moradores entrevistados que vivem há mais de 30 décadas em Pimental, 

chegando (ou nascendo) antes do boom migratório vivido na década de 1980, apenas uma se 

tornou evangélica, depois da chegada da Igreja Assembleia de Deus em Pimental.  
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Ver Figura 42 – Mapa: localização dos equipamentos públicos e serviços em Pimental 
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 Ver Figura 40 – Mapa: localização da primeira sede da Igreja de São Sebastião. 
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Durante a época da realização da pesquisa de campo, observou-se que a maioria 

dos entrevistados católicos de Pimental era autóctone, ao passo que os entrevistados 

evangélicos vieram, em sua maioria, de outras regiões do país, o que mostra que a presença 

dos entrevistados católicos em Pimental é anterior à dos entrevistados evangélicos, como 

informam os gráficos: 

 

Figura 11 – Gráfico: perfil dos entrevistados autóctones de Pimental,  

de acordo com religião 

 

 

Figura 12 – Gráfico: perfil dos entrevistados adventícios de Pimental,  

de acordo com a religião 

 

24,3% 

35,1% 

37,8% 

2,7% 

Católica 

Evangélica 

Sem religião e sem declaração 

Outra 

Fonte: Entrevistas com moradores de Pimental realizadas entre fevereiro e março de 2013, 

durante a pesquisa de campo.  

7,7% 

69,2% 

23,1% 
Católica 

Evangélica 

Sem religião e sem 
declaração 

Fonte: Entrevistas com moradores de Pimental realizadas entre fevereiro e março de 2013, durante 

a pesquisa de campo.  
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Durante a pesquisa de campo, entrevistei as duas moradoras mais antigas de 

Pimental. Uma que, à época da entrevista, dizia ter 105 anos e chegara a Pimental em 1917, 

poucos anos após o nascimento da cidade, e outra que havia chegado a Pimental no fim da 

década de 1940.  

Ao serem questionadas sobre a influência e o trabalho que a Igreja Católica 

exercia em Pimental, na época em que chegaram, elas relacionaram a igreja com a 

catequização dos índios.  

 

“Quando cheguei, aqui só tinha mato. Era um beiradão
75

. Tinha mato, poucas casas e 

a Igreja de São Sebastião. Casei aqui no padre católico. Só no católico, no civil não 

porque naquele tempo tudo era difícil. Aqui tinha um lugar chamado missão, onde 

os padres, as freiras e os índios moravam. Muitos índios foram educados pelos 

padres.
76

” 

 

“Aqui era a maior parte povo de fora, maranhense, cearense, paraense tinha poucos. 

Tinha a igreja católica. Fomos descobrindo o lugar, descobrindo índio e amansando 

os índios, índio matando gente. E o povo foi chegando
77

”. 

 

Assim, a fundação de Pimental, a chegada de seus primeiros habitantes e o início 

da atuação da igreja católica marcaram o primeiro momento da situação de fronteira em 

Pimental. 

Foram os soldados da borracha, mulheres e homens, migrantes de regiões como o 

Maranhão e Ceará, que chegaram no começo do século XX e deslocaram populações 

indígenas que ali viviam.  

A fala das duas entrevistadas mostra o que Martins (2009) descreve sobre a 

Amazônia como última fronteira:  

 

“Na América Latina, a última grande fronteira é a Amazônia, em particular a 

Amazônia brasileira, como assinalou Foweraker, ou “a última fronteira  terrestre que 

desafia a tecnologia moderna, como observou Posey. Desde o início da Conquista, 

ela foi objeto de diferentes movimentos de penetração: na caça e escravidão do 

                                                             
75

 Beiradão – área onde vivem ribeirinhos. Geralmente, são lugares pequenos, com poucas casas, sem 

infraestrutura como ruas, equipamentos públicos, etc.  

76
 Entrevista nº 40, realizada em março de 2013.  

77
 Entrevista nº 4, realizada em fevereiro de 2013. 
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índio, na busca e coleta das plantas conhecidas como “drogas do sertão”, na coleta 

de látex e castanha” (MARTINS, 2009, p. 134). 

 

Desse modo, de acordo com o relato das moradoras mais antigas de Pimental, a 

Igreja Católica foi, na época, juntamente com os migrantes, o agente da frente de expansão: 

 

“Adiante da fronteira demográfica, da fronteira da “civilização”, estão as populações 

indígenas, sobre cujos territórios avança a frente de expansão. Entre a fronteira 

demográfica e a fronteira econômica está a frente de expansão, isto é, a frente da 

população não incluída na fronteira econômica (MARTINS, 2009, p. 138). 

 

Tipicamente, a frente de expansão foi constituída de populações ricas e pobres que 

se deslocavam em busca de terras novas para desenvolver suas atividades 

econômicas: fazendeiros de gado, como ocorreu na ocupação das pastagens no 

Maranhão por criadores originários do Piauí; seringueiros e castanheiros que se 

deslocaram para vários pontos da Amazônia” (MARTINS 2009, p. 151).  

 

O deslocamento populacional – explicitado pelas moradoras ao descreverem o 

conflito entre os migrantes nordestinos e católicos contra os índios, quando aqueles ocuparam 

o território destes – mostra claramente a frente de expansão chegando a Pimental. A igreja, 

simbolicamente, representa os “não-índios”. Aproxima as moradoras e demais habitantes 

migrantes à civilização.   

De acordo com Martins (2009, p. 163), “na frente de expansão é notório o 

predomínio dos valores sociais, das crenças, do imaginário na formação, definição e 

sustentação dos vínculos sociais”:  

 

A história das frentes de expansão no Brasil, neste último século, inclusive no Sul, 

tem sido ao mesmo tempo a história do milenarismo camponês. Praticamente todos 

os movimentos milenaristas ou messiânicos do período ocorreram nas frentes de 

expansão, ou em bolsões de tradicionalismo em que o modo de vida é idêntico ao 

que se pode ser observado naquelas, e ocorreram nos momentos em que os 

camponeses estavam sendo expulsos da terra ou estavam ameaçados de expulsão 

(MARTINS, 2009, p. 164). 

 

Em Pimental, o contexto não foi diferente: há uma simbologia marcante no santo 

escolhido para dar nome a Igreja, pois São Sebastião   representa  o movimento místico-

secular que ocorreu em Portugal na segunda metade do século XVI como consequência da 
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morte do rei D. Sebastião na batalha de Alcácer Quibir, em 1578. Por falta de herdeiros, o 

trono português terminou nas mãos do rei espanhol Felipe II. Apesar de o corpo do rei ter sido 

removido para Belém, o povo português nunca aceitou o fato e, assim, nasceu a lenda de que 

o rei ainda permanecia vivo, apenas esperando o momento certo para voltar ao trono e afastar 

o domínio estrangeiro. 

Foi mediante o simbolismo da espera de um messias que nasceu o movimento 

messiânico, representando um sentido de incompletude duradouro e atuante (QUEIROZ, 

1965, p. 24). Segundo Maria Isaura Pereira de Queiroz, o messianismo envolve estímulo à 

atividade prática da mudança e não somente à atividade contemplativa (QUEIROZ, 1965, p. 

7), estando em busca daquele que está por vir, da terra prometida. Está sempre  em 

movimento, em deslocamento constante. 

Ainda que tenha se originado em Portugal do século XVI, o movimento 

messiânico também está presente na história brasileira, como na Guerra de Canudos e na 

Guerra do Contestado, respectivamente, na Bahia e em Santa Catarina. Em Pimental, ele 

marca presença na  igreja católica  de São Sebastião  Neste caso, representa   

 a história de vida daqueles que estavam em Pimental na época. Como já descrito 

no Capítulo 1, a maioria das pessoas que lá chegaram para trabalhar na seringa eram 

migrantes do Nordeste que estavam à procura da terra prometida, da terra de oportunidades.  

Nesse sentido, a Igreja São Sebastião em Pimental é a expressão simbólica da 

questão fundiária existente nessa região do Brasil: foi a maneira encontrada pelos católicos de 

mostrar seu processo contínuo de expulsão da terra. Como forma de amenizar o sofrimento 

por causa do processo de expulsão, os católicos expressam simbolicamente que tal 

deslocamento é a busca por uma terra prometida. 

 

3.2. Agentes da modernidade: Escola e Assembleia de Deus 

Desde sua fundação até a década de 1960, não houve em Pimental qualquer 

presença do Estado Brasileiro, em relação às políticas públicas. Havia, como relatam os 

moradores, a Igreja de São Sebastião e uma pequena escola construída e mantida por meio da 

iniciativa de seus próprios moradores.  

Foi somente a partir da década de 1970, com a intensificação das políticas de 

colonização da Amazônia, promovida pela Ditadura Militar, que o Estado brasileiro se 

preocupou em implantar uma Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, chamada 

Raimundo Lopes Gaspar, instalada ao lado da igreja, próximo ao igarapé Ponto Frio.   

 



101 
 

Figura 13 – Mapa: localização da escola municipal e da primeira sede da Igreja 

de São Sebastião. 

 

 

 

Estabelecida como parte do planejamento geopolítico do governo ditatorial 

brasileiro, a escola foi a primeira representante desse Estado, a primeira política pública em 

Pimental e, assim, o primeiro agente público da modernização.  

Construída ao lado da Igreja de São Sebastião, a escola tornou-se um dos motivos 

da migração de pessoas da região para Pimental. Cerca de 10% dos habitantes entrevistados 

afirmaram que a razão pela qual se mudaram para lá tinha sido a existência da escola e, com 

ela, a possibilidade de estudar.  

Além da escola, outros elementos da modernização começaram a chegar com 

maior intensidade: o comércio e transformações na infraestrutura, modificando a paisagem, 

pois as casas mais antigas, localizadas próximas à igreja e à escola foram reformadas, as 

tábuas e as telhas de “brasilite” tomaram o lugar do barro (adobe) e da palha, indicadores do 

processo de mudança, conforme relato de seus moradores:  

 

“Visualmente a aparência é bem pouca. É a mesma como era antes. Pimental não 

cresceu. Só na construção das casas, que teve uma grande evolução: na época era 

mais de taipa, agora o pessoal dá mais valor à construção. Antes não dava nem 

Fonte: Pesquisa de campo e Google Earth 
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valor, com o tempo o pessoal vai progredindo nesse lado. Agora tem alvenaria, 

madeira.
78

” 

 

“As casas tiveram pouca mudança. Na época [década de 1970], mais era de barro, 

poucas eram cobertas de brasilite e cercadas de tábua. A maioria era coberta de 

palha, cercada de barro. Mesmo com o auge do ouro, as pessoas continuaram com a 

cultura do barro. Isso veio sendo modificado com o tempo, com 12 anos começaram 

as primeiras casas com brasilite. Uma faixa dos anos 1980, que foi o auge do ouro, 

quando começaram a ter as transformações
79

”. 

 

Foi nesse período, com o auge do garimpo, que as casas começaram a ser 

construídas em madeira. Televisão e outros eletrodomésticos também foram levados pelos 

moradores. Os anos 1980 trouxeram, pois, elementos da modernidade e, também, a 

Assembleia de Deus a Pimental.  

A maior denominação evangélica e pentecostal no Brasil, tendo 12.314.410 

membros
80

 no país, em 2010, a Igreja Assembleia de Deus nasceu em Belém (PA) na mesma 

época em que foi fundada Pimental, no início do século XX, por meio dos missionários 

suecos Gunnar Vingren e Daniel Berg que, antes pertencentes à Igreja Batista, dela 

divergiram e, em 1914, fundaram a Assembleia de Deus (MEDCRAFT, 1987). 

A Assembleia de Deus no Brasil expandiu-se a partir do Pará, alcançou 

o Amazonas, propagou-se para o Nordeste, principalmente entre as camadas mais pobres da 

população, chegando ao Sudeste pelos idos de 1922, por intermédio de famílias de retirantes 

do Pará, que se portavam como voluntários para estabelecer a nova denominação aonde quer 

que chegassem (JACOB, HEES, & BRUSTLEIN, 2003). 

Passadas mais de duas décadas da instalação da Assembleia de Deus, Pimental, a 

partir dos anos 2000, conta com o serviço de telefonia e de energia via linhão, por meio do 

Programa Luz Para Todos (2002), cuja  torre foi instalada na ponta de baixo. As casas, já de 

alvenaria, começaram a ter banheiro com encanamento, e as antenas parabólicas são mais 

frequentes
81

.  
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 Entrevista nº 10, realizada em fevereiro de 2013.  

79
 Entrevista nº 32, realizada em março de 2013. 

80
 Dados do Censo Demográfico de 2010.    

81
 Ver Figura 43 – Mapa: localização da Igreja Assembleia de Deus em Pimental. 
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3.3. Católicos versus evangélicos: diversas temporalidades no mesmo espaço -   

quem está à margem, quem está no centro 

Ao relatar os agentes da frente de expansão, durante as diferentes épocas da 

situação de fronteira vivida em Pimental, os moradores destacaram dois atores: a igreja 

católica e a igreja da Assembleia de Deus. Elementos figurativos que, mais do que expressar a 

oposição entre confissões religiosas, revelam as disposições que os oporão em relação à 

hidrelétrica, a mais recente frente pioneira da região.  

Tomando, portanto, a confissão religiosa como figuração central, há uma 

tendência clara, no universo dos entrevistados, de os católicos se posicionarem contra a 

construção da UHE de São Luiz do Tapajós, enquanto os evangélicos não demonstraram 

maior resistência, ou seja, para 28% dos entrevistados, a passividade diante das mudanças 

promovidas pela hidrelétrica se traduz na expressão: “Seja o que Deus quiser”. Conquanto a 

frase possa sugerir uma desistência da luta, no caso dos moradores entrevistados, o termo está 

antes associado à entrega do problema a uma possível solução divina.  

 

“Antes eu estava me sentindo pressionada, como uma bomba-relógio... Por mim 

agora, depois de Deus, ela [a hidrelétrica] pode sair a qualquer hora. Porque ela só 

sai se Deus permitir
82

”. 

 

“Só Deus é que administra as coisas, só ele é quem pode. Não posso me opor [à 

construção da hidrelétrica]. Tenho que ficar tranquilo, espero que Deus aja na vida 

dos homens”
83

. 

 

Os dois relatos acima sintetizam a opinião dos 14 entrevistados que entregaram a 

Deus a responsabilidade de decidir sobre a questão da hidrelétrica, onze deles sendo 

evangélicos e três que declararam não ter religião. Nenhum deles era católico.  

Entre os 10 católicos entrevistados, apenas um não apresentava resistência à obra. 

Todos os outros participavam de movimentos e eventos de luta contra o empreendimento. 

Se analisarmos o universo total de entrevistados, nota-se que a maioria daqueles 

que estão totalmente contra a obra são católicos, enquanto que a maioria dos que não resistem 

ao empreendimento são evangélicos, conforme mostram os gráficos:  
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 Entrevista nº 22, realizada em 20/2/2013. 

83
 Entrevista nº 29, realizada em 24/2/2013. 
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Figura14 – Gráfico: moradores entrevistados que demonstram resistência à hidrelétrica, 

de acordo com a confissão religiosa.

 

 

 

Figura 15 – Gráfico: moradores entrevistados que não apresentam resistência à 

hidrelétrica, de acordo com a confissão religiosa.

 

 

Os católicos entrevistados, cuja maioria se opõe à construção da hidrelétrica, 

vivem, majoritariamente (60%), na ponta de cima. São os chamados “barraqueiros”, que, no 

fluxo do deslocamento da fronteira, são os que têm sido expulsos pelo agente de expansão 

Católica 
75% 

Evangélica 
25% 

Fonte: Entrevistas com moradores de Pimental realizadas entre fevereiro e março de 2013, 

durante a pesquisa de campo.  

Católica 
5% 

Evangélica 
95% 

Fonte: Entrevistas com moradores de Pimental realizadas entre fevereiro e março de 2013, 

durante a pesquisa de campo. 
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mais recente, os agentes da modernidade, a exemplo da Assembleia de Deus, enquanto que os 

evangélicos entrevistados vivem, em grande parte (72%), na centralidade de Pimental, na 

ponta de baixo: 

 

Figura 16 – Gráfico: Perfil dos entrevistados, de acordo com a confissão  

religiosa e local de residência 

 

 

Nesse contexto, os dados das entrevistas mostram que os católicos, mesmo sendo 

fundadores de Pimental e estando na centralidade, pelo menos até meados da década de 1980, 

a partir do momento em que a igreja evangélica se instalou em Pimental, vêm sendo 

deslocados (expulsos), saindo da ponta de baixo – do centro – para a periferia, a ponta de 

cima.  

Esse deslocamento mostra que há uma substituição nas relações de poder em 

Pimental: enquanto a Igreja Católica vem perdendo lugar, a Assembleia de Deus garante cada 

vez mais sua centralidade. 

O que chama atenção nesse gráfico é o deslocamento feito pelos católicos, em um 

momento posterior à chegada da Assembleia de Deus. Como a igreja evangélica aí se instalou 

depois de 50 anos da constituição de Pimental, há de se imaginar que ela tenha se estabelecido 

na periferia, e muitos de seus seguidores estejam vivendo na ponta de cima, local povoado 
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Fonte: Entrevistas com moradores de Pimental realizadas entre fevereiro e março de 2013, durante a 

pesquisa de campo. 
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mais tardiamente. Porém, o quadro observado por mim durante a pesquisa de campo foi 

diferente. 

Como demonstrado nos gráficos, além de os católicos viverem atualmente na 

ponta de cima, a própria sede da Igreja de São Sebastião foi expulsa do local onde 

originalmente foi instalada. Ainda no final dos anos 1980, uma nova sede da Igreja de São 

Sebastião foi construída, na ponta de cima, nos limites de Pimental. O motivo alegado, 

segundo entrevistados católicos, foi que as atividades da festa de São Sebastião atrapalhavam 

o cotidiano da escola, construída durante a década de 1970 e marco da primeira ação do 

Estado brasileiro em Pimental, um dos agentes de modernização da cidade.  

 Esses moradores disseram que os católicos nunca foram a favor da mudança de 

sede, já que a atual se localiza na área periférica,  em um local onde poucas pessoas circulam 

e sujeita a  alagamentos constantes.  

 

“Nós, os católicos, nunca fomos a favor da mudança. Agora, nunca ninguém fica 

sabendo quando as missas são realizadas, quando fazemos qualquer outro tipo de 

evento, reunião. Ficamos à margem, onde só há alagamento
84

”. 

 

Essa explicação mostra uma questão interessante para analisar: ao caracterizar o 

local da nova sede da Igreja de São Sebastião, o entrevistado cita a questão do alagamento, o 

qual, não coincidentemente, é o problema principal que a implantação da hidrelétrica trará a 

Pimental. Nesta fala, o entrevistado coloca, via código interpretativo, a sua opinião sobre a 

hidrelétrica, negando o alagamento. 

Já a Assembleia de Deus, de acordo com entrevistas de três moradoras 
85

, se 

instalou na ponta de baixo, em terreno doado por um ex-morador de Pimental que havia se 

convertido à religião. Essa igreja está situada em uma das principais ruas, para onde outras 

ruas convergem, fazendo com que os transeuntes ali passem obrigatoriamente para poder 

chegar à escola, ao rio Tapajós, etc. Assim, qualquer evento realizado na igreja fica sendo 

conhecido pelos moradores.  
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 Entrevista nº 16, realizadas em 13/2/2014. 

85
 Entrevistas nº 2, 6 e 16, realizadas em 10/2/2014, 06/2/2014 e 13/2/2014, respectivamente. 
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Figura 17– Mapa: localização da Igreja Assembleia de Deus e da nova sede da  

Igreja de São Sebastião em Pimental. 

 

 

 

Ao analisar o deslocamento dos católicos, fundadores de Pimental, a partir Desde 

a perspectiva do deslocamento da frente de expansão, vê-se que, da mesma forma como os 

católicos expulsaram os índios no século XIX, os evangélicos expulsam os católicos, a partir 

da década de 1980. Desta forma, os evangélicos são os agentes do mundo moderno, são eles 

que abrem a porta para a hidrelétrica.  

 

3.4. Para além do deslocamento: assimilação da Assembleia de Deus em 

Pimental 

A chegada da nova frente de expansão, os evangélicos, em Pimental, não apenas 

mudou a sua constituição territorial, deslocando os católicos para a margem, como tem 

cooptado cada vez mais adeptos a ela. 

Em Pimental, estão presentes duas igrejas evangélicas: a Assembleia de Deus e a 

Mundial do Poder de Deus. Esta última, até a época da realização da pesquisa de campo, não 

ocupava uma sede, mas sua presença é marcada pela visita de um pastor, a cada dois meses, e 

pelos 10 membros, também integrantes da Assembleia de Deus, da qual faz parte a maioria 

dos fiéis. De acordo com o pastor da Assembleia de Deus, em Pimental, há cerca de 300 

membros e a tendência é aumentar, reproduzindo o que ocorre no país inteiro, em que o 

número de evangélicos aumentou 61,45%, passando de 26,2 milhões para 42, 3 milhões, em 

Fonte: Pesquisa de campo e Google Earth 
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10 anos, enquanto que, no mesmo período, os católicos sofreram uma queda no índice de fieis 

de 1,3%
86

. Em Pimental, o número de fieis católicos também vem diminuindo. 

Durante a pesquisa, observei que, enquanto a igreja evangélica ficava cheia 

durante os cultos e rituais, recebendo cerca de 100 fiéis a cada evento, as atividades católicas 

não contavam com mais de 15 pessoas. 

Das 50 pessoas entrevistadas durante a pesquisa de campo, 44% se declaravam 

evangélicas, 34% diziam não ter religião e 20% eram católicas: 

 

Figura 18 – Gráfico: entrevistados de acordo com religião

 

 

Verificando o gráfico, não se comprova, num primeiro momento, a tendência de 

aumento de evangélicos em Pimental, apenas que – durante a pesquisa de campo – a maioria 

dos entrevistados fazia parte da Assembleia de Deus. Porém, quando se analisam os dados 

com mais atenção, observa-se que aqueles que se declararam sem religião, em algum 

momento, foram católicos, já que todos os entrevistados evangélicos disseram que haviam 

sido católicos anteriormente ou que sua família - pais ou avós – eram adeptos do catolicismo.  

Além de católicos (20%), evangélicos (44%) e adeptos  de outra religião (2%), 

nota-se  que, dos que não declararam possuir religião, 6% eram católicos, 16% pertenciam à  

família católica, 4% eram de  família evangélica e 8% eram evangélicos, mas  haviam se 

distanciado da igreja
87

: 

                                                             
86

 Dados do Censo Demográfico de 2000 e 2010. 

87
 Os motivos de terem se distanciado da igreja se relacionam com alguma ação que a Assembleia de Deus 

declara ser pecado, como gravidez sem ter se casado ou a prática de esportes.  
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Fonte: Entrevistas feitas durante fevereiro e março de 2013, em Pimental (PA) 
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Figura 19 – Gráfico: entrevistados sem religião e sem declaração,  

segundo histórico religioso 

 

 

Nesse contexto, percebe-se que a diferença entre a quantidade de católicos e 

aqueles que ou são evangélicos ou deixaram de ser católicos, em algum momento da vida, e 

estão em uma fase de transição para a Igreja evangélica, é de 78%, como mostra o gráfico 

abaixo: 

 

Figura 20 – Gráfico: transição religiosa em Pimental - entrevistados católicos  

com outra religião e que deixaram de ser católicos 

 

 

Caso se leve em conta que a Igreja Católica esteve em Pimental desde a sua 

fundação, a presença majoritária de evangélicos e daqueles que já não são mais católicos 

mostra uma mudança clara no local. 

18% 

47% 

12% 

24% 
1. Era católica 

2. Família era católica 

5. Familia é evangélica 

7. Era evangélico/a, mas se 
distanciou 

Fonte: Entrevistas feitas durante fevereiro e março de 2013, em Pimental (PA) 

Católica 
20% 

Evangélica ou 
deixou de ser 

católica 
78% 

Outra 
2% 
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Essa diferença entre o número de católicos e aqueles que são evangélicos, e/ou 

estão em um momento transitório, é fundamental para se entender o caminho pelo qual passa 

a situação de fronteira em Pimental. Constata-se pelas entrevistas que a Igreja Católica, que 

no início do século XX foi agente de expansão da fronteira, hoje está perdendo espaço em 

virtude da ampla atuação da igreja evangélica. 

Essa análise evidencia que existe, de fato, uma datação (diferentes tempos que 

marcam o território) e que os indivíduos estão mudando de uma condição (católicos) para 

outra (evangélicos) ou estão se abstendo de dizer que são católicos, o que mostra que a 

influência da igreja católica vem perdendo espaço, física e simbolicamente, como já 

analisado. Pimental, nesse contexto, é um território em conflito plasmado por meio da 

confissão religiosa. 

Essa mudança de poder e influência no território mostram que, por meio da frente 

pioneira, ou seja, da chegada da hidrelétrica, aqueles que exercem a função da frente de 

expansão são os evangélicos, suplantando o papel que, um dia, foi dos católicos. 

 

3.5. Assembleia de Deus e a modernidade 

O êxito conquistado pela Assembleia de Deus na evangelização dos moradores de 

Pimental, sinalizado pelas entrevistas e, consequentemente pelos dados acima, demonstra que 

há uma tendência de eles aderirem à modernidade. Durante as entrevistas, elementos da 

modernização foram mencionados por moradores como símbolos de distinção entre os 

evangélicos, que valorizam o trabalho, o ascetismo e combatem aqueles que vivem com base 

na cultura tradicional: 

 

 “Aqui ninguém vive, vegeta. Se quiser o melhor dos teus filhos, aqui não tem 

condição, o pessoal vive da roça e da pesca. Se você perguntar se eu vivo bem aqui 

em Pimental, vou dizer que não. Aqui a gente não vive bem. É uma comunidade 

pacata. Não tem nada a oferecer para a gente. Se meu filho crescer aqui vai ficar 

igual às outras pessoas: casa e trabalho na roça, na pesca, na plantação. Isso o que eu 

não quero para o meu filho. Quero que tenha uma vida melhor, ir para a cidade, 

fazer faculdade
88

”. 

“Sinceramente eu não acho que Pimental tenha passado por muitas mudanças. Em 

vez de progredir, está regredindo. Hoje temos energia, influência de outras pessoas 

na comunidade e, mesmo assim, as pessoas estão com o mesmo pensar. 
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 Entrevista nº 15, realizada em 13/2/2013. 
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O modo de vida passou a ser melhor, mas o desenvolvimento deveria ter sido maior. 

Hoje, para mim, o desenvolvimento seria uma geração de emprego e renda; aí, sim, 

a comunidade poderia ter um caminho melhor 
89

". 

 

“A igreja me trouxe paz. Na época, a gente só pensa em vaidade e é uma coisa que 

não leva ninguém. Festa só tem desavença. Na festa você tem que estar preparado 

para brigar, correr. Eu, como crente, sou mais da igreja, oro e fico em paz. Estou 

bem melhor, graças a Deus. Eu não vejo Pimental diferente. O que falta na nossa 

comunidade hoje é trabalho. Todo mundo precisa de trabalho
90

".  

 

O estudo aparece como forma para conseguir emprego, obter maior renda, para 

conquistar o desenvolvimento e sair de uma cultura “pacata”, baseada na pesca e na roça. 

Embora a pesca dure a noite inteira, e a roça exija um trabalho de meses debaixo do sol, o 

valor que esses entrevistados atribuem a essas atividades é menor do que a um emprego 

assalariado, pelo qual haja o recebimento de uma renda fixa por mês. A fala do pastor da 

Assembleia de Deus segue para a mesma direção: 

 

“Esse pessoal é semianalfabeto. O clima daqui é indígena, não é outro tipo de povo. 

Eles não sabem viver na cidade. Tem professor, mas o clima geral aqui é indígena, 

são simples, pessoas que vivem da própria natureza. É o meio de vida, é o viver 

deles. Temos que amparar esse povo. Era preciso haver um curso superior para que 

as pessoas se formassem no lugar, para que as pessoas saíssem formadas para o 

comércio, para a vida
91

”.  

 

É interessante notar que o líder religioso faz alusão ao comércio como sendo a 

vida. Como se o emprego, aliás, o comércio – atividade característica do mundo moderno, do 

mundo capitalista, fosse a solução para o povo  de Pimental, que não sabe viver na cidade, 

sair da vida “da natureza, indígena”. 

Assim como outras igrejas de origem protestante, a Assembleia de Deus defende 

uma ética que vai ao encontro do espírito capitalista (modernidade), defendendo o aumento do 

significado da vocação pelo trabalho e o ascetismo:  
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 Entrevista nº 32 realizada em 28/2/2013. 

90
 Entrevista nº 15 realizada em 13/2/2013. 

91
 Entrevista nº 18, realizada em 14/2/2013. 
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“(...) Está óbvio o quão poderosamente a busca exclusiva do Reino de Deus pelo 

preenchimento do próprio dever vocacional, pelo estrito ascetismo imposto 

naturalmente pela disciplina da Igreja especialmente entre as classes despossuídas, 

afetaria a produtividade do trabalho, no sentido capitalista da palavra. A visão do 

trabalho como vocação tornou-se uma característica do trabalhador moderno, assim 

como a correspondente atitude diante da aquisição por parte do empresário” 

(WEBER 1904, p. 85). 

 

Conforme foi explicitado nos relatos dos entrevistados evangélicos, a Assembleia 

de Deus, agente do segundo momento da expansão em Pimental, trouxe com ela aspectos da 

modernidade: a valorização do trabalho, do comércio, da cidade, diante da vida “pacata”, de 

pesca e roça. Nesse sentido, a Assembleia de Deus – que defende o trabalho, o comércio 

como desenvolvimento e a vida moderna (vida na cidade, como o pastor se referiu), encontrou 

na década de 1980 em Pimental, que vivia um aquecimento econômico, um ambiente propício 

para melhor se adaptar e evangelizar.  

Ao evidenciar a escolha de serem evangélicos, muitas vezes, os moradores usam 

elementos da modernidade, como visto no relato anterior, para se distinguir do modo de vida 

“pacato”, de “índio”. Dessa forma, mais do que uma análise de mudança da religiosidade, 

mostra a forma como a modernidade tem tido adeptos entre os moradores evangélicos de 

Pimental. Modernidade essa que é cada vez mais adensada por meio da ação da Assembleia 

de Deus, o mais recente agente de expansão da fronteira na região.  

O ascetismo, outro traço marcante da religião evangélica, também está presente 

em Pimental.  Durante uma década, após a chegada da igreja evangélica, extinguiram-se as 

festas de carnaval e os chamados bailes dançantes, que aconteciam em todos os finais de 

semana. Muitos entrevistados consideraram que isso se deveu ao fato de a igreja evangélica 

proibir seus adeptos de participarem de qualquer evento que não fosse o religioso. 

 

“Hoje em dia tem pouco, mas ainda existe o festejo do santo (São Sebastião). A 

população de antes gostava muito de festejar: aqui era uma alegria, era muito bem 

organizado. Mas hoje tem pouco [festejo]. Antigamente não existia o evangélico na 

comunidade. Com a entrada do evangelho, diminuíram as festas, assim como a 

igreja católica.  
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Houve uma grande mudança em Pimental, a mudança do evangelho. O povo antes 

era muito católico, vivia muito de festa, mas com a entrada dos evangélicos, da 

Assembleia [de Deus], as festas diminuíram bastante
92

”. 

 

Então, com a chegada da Assembleia de Deus, as festas – que aconteciam todos os 

sábados – foram aos poucos se acabando. De acordo com os moradores, havia três “festas 

dançantes” que aconteciam nos barracões toda semana, com músicas da região. Durante essas 

festas, as pessoas podiam consumir bebidas alcoólicas. 

Além delas, durante o carnaval, era realizada a festa dos Pássaros Azul e Branco, 

uma festa popular, na qual homens e mulheres colocavam a fantasia de pássaro azul ou branco 

e percorriam Pimental dançando. O pássaro com melhor dança ganhava o festival, uma 

espécie de evento como a de Parintins, dos bois Garantido e Precioso, como relataram alguns 

moradores. 

Estive em Pimental durante o Carnaval de 2013 e nenhuma dessas festas 

aconteceu, seja a da dança dos pássaros, ou as festas dançantes.  Alguns dos entrevistados 

disseram que esses eventos acabaram por volta da década de 1980. 

Em Pimental, ainda que o Artigo 21º da Constituição Federal de 1988 determine 

como dever do Estado para com a educação fixar “conteúdos mínimos para o Ensino 

Fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum aos valores culturais e 

artísticos, nacionais e regionais”, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) eleve a 

diversidade étnico-racial à situação de um princípio do ensino (BRASIL, 2013), tampouco no 

espaço escolar eventos e práticas pedagógicas levaram em conta a questão cultural e étnica da 

região. Veja o relato da diretora da escola, que era evangélica, na época da entrevista: 

 

“A escola enfrenta uma grande dificuldade de proporcionar qualquer evento. Antes, 

havia uma época, que se fazia evento na escola, mas tem uma questão religiosa que 

impede isso, [pois] muitos alunos são evangélicos e esses eventos batem de frente 

com a igreja. A igreja acha que a escola está oferecendo coisas do mundo que não é 

para oferecer e querem tirar os filhos da escola.  

De vez em quando, a gente faz uma noite cultural na escola, mas os alunos 

evangélicos são totalmente privados de participar porque tem dança e música. A 

gente conversa com o pastor e ele diz que é má influência para as crianças, 

adolescentes e jovens
93

”. 
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 Entrevista nº 3, realizada em 10 de fevereiro de 2013. 

93
 Entrevista nº 32, realizada em 28/2/2014. 



114 
 

 

Assim como na escola, o cotidiano de Pimental se alterou. Durante a minha 

observação, realizada em 2013, tive a oportunidade de ver claramente essa mudança. Grande 

parte das mulheres em Pimental se veste com saia comprida, não usam maquiagem, 

conservam os cabelos compridos, geralmente  presos num coque.  

Muitas delas caminhavam pela comunidade, em grupos de cerca de cinco pessoas, 

carregando as bíblias e buscando evangelizar aqueles que ainda não tinham se tornado 

evangélicos.  

A pouca música que se ouvia, seja pelas mulheres que cantavam à margem do 

Tapajós enquanto lavavam roupas e louças, ou por rádios que, quando havia eletricidade, 

estavam ligados, era evangélica. 

O único campo de futebol de Pimental, na maior parte do tempo, estava vazio. Os 

jogos se restringiram  a um ou a dois finais de semana durante os dois meses em que estive 

por lá. Moradores contam que, até a década de 1990, havia campeonatos de futebol entre as 

comunidades da região, São Francisco, Pimental, São Luiz do Tapajós e outras. Nesses 

campeonatos, os times de Pimental eram bem organizados, tinham uniforme e um grupo que 

organizava treinos, eventos, etc.  

Em relação ao esporte, é importante observar que a Assembleia de Deus proíbe 

qualquer prática esportiva, assim como outras igrejas protestantes.  

 

“Eu sou crente, da Assembleia de Deus, entrei faz seis meses. Minha vida mudou, 

está bem melhor. Quando eu era jovem, eu jogava bola e era muito explosivo. A 

pessoa falava comigo e eu estava brigando. Quando eu parei, por causa da igreja, 

melhorou” 
94

. 

 

De acordo com Weber, “os puritanos sustentavam sua característica mais 

marcante, o princípio da conduta ascética; sua aversão pelo esporte não era uma mera questão 

de princípio. O esporte seria aceito se ele servisse a um propósito racional, o da recuperação 

necessária à eficiência física. Mas como meio de expressão espontânea de impulsos 

indisciplinados, era-lhes suspeito; e à medida que fosse apenas um meio de diversão, de 

estímulo ao orgulho, de despertar de baixos instintos ou do instinto irracional da aposta, era 

obviamente condenado” (WEBER 1904, p. 79). 
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  Entrevista nº 15, realizada em 13/2/2013. 
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3.6. Festa de São Sebastião e o Dia da Independência do Brasil 

De acordo com os moradores entrevistados, até meados da década de 1980, o 

principal evento público da região era católico, a Festa de São Sebastião, referência em toda a 

região do Alto e Médio Tapajós: 

 

“Meu marido era seringueiro. Depois de alguns anos que me casei, na boca do Rio 

Crepori, no Alto Tapajós, ele se endoidou com outra mulher e me deixou. Nessa 

época já tinha um filho e fiquei por lá mesmo. Pouco tempo depois, me juntei com 

outro e tive mais três filhos. Este foi embora para o garimpo. Quando eu fui saber 

que não tinha mais marido, ele já estava morto fazia tempo, morreu assassinado por 

causa do ouro.  

Eu continuei vivendo até saber da Festa de São Sebastião. Isso era em 1961. Uma 

comadre me convidou e eu nunca mais saí daqui. Vim para passar a festa e não saí 

mais de Pimental
95

”. 

 

Havia baile dançante, leilão de gado e comidas variadas, procissão por toda a 

comunidade, missa na igreja principal e muita alegria entre as centenas de pessoas que 

durante os 11 dias de festa comemoravam o Dia de São Sebastião em Pimental.  

O cenário acima foi descrito por 14 entrevistados que puderam participar do 

evento, em meados da década de 1970, quando a Festa de São Sebastião era um dos 

acontecimentos mais importantes da região: 

 

“Tinha festa de são Sebastião, o povo do alto do Tapajós participava, a população 

católica era bem maior. Tinha leilão, festas, mas era um povo mais animado, mas 

participativo. Eram 11 noites com bastante festejo. Era aqui a igreja, na rua, em 

frente à escola. Era bem mais movimentado, organizado. Visitas de padre... quando 

vinha padre na comunidade nem aula na escola tinha, paralisava tudo. A turma de 

católico era bem maior e bem mais praticante
96

”. 

 

“Fui para a festa de São Sebastião e nunca mais saí daqui
97

”. 

 

“Antigamente é que era bom, quando eu tinha entre 14 e 18, até o início da década 

de 1980. Era bom porque tinha a Festa de São Sebastião, quando ela ainda durava 

mais de uma semana. Havia muita comida, festa, leilão
98

.” 
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 Entrevista nº 40, realizada em 2/03/ 2013. 

96
 Entrevista nº 32, realizada em 28/2/2013. 

97
 Entrevista nº 40, realizada em 2/3/ 2013. 
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Durante a pesquisa de campo, fiquei sabendo que, de todos os eventos festivos 

que existiam em Pimental, a Festa de São Sebastião e a comemoração do dia 7 de setembro 

eram os únicos a permanecerem após a chegada da Igreja da Assembleia de Deus.  Porém, 

esses dois eventos vêm se transformando.  

Com diversas atrações como procissão, leilões, baile dançante, entre outras, a 

Festa de São Sebastião, até meados da década de 1980, como já dito, durava 11 dias, e atraía 

visitas de moradores do Alto e Médio Tapajós. De acordo com os entrevistados, atualmente, a 

festa dura um final de semana e não é capaz de reunir sequer todos os moradores, uma vez 

que a Assembleia de Deus proíbe a participação de seus adeptos em eventos de outras 

religiões.  

 

 “Antigamente, todo o povo do Alto do Tapajós participava da festa de São 

Sebastião. Naquela época, a população católica era bem maior. Tinha leilão, festas, o 

povo era mais animado, mas participativo. Eram 11 noites com bastante festejo. A 

igreja ficava aqui, em frente à escola. Era bem mais movimentado, organizado
99

”. 

 

Ao mesmo tempo em que a festa de São Sebastião foi perdendo relevância, depois 

da chegada da igreja evangélica em Pimental, outro evento que antes se restringia apenas a 

comemorações no espaço escolar vem ganhando mais importância, a ponto de ser a única 

celebração capaz de reunir toda a comunidade, a comemoração da Independência do Brasil.  

Entre as atividades, estão os desfiles por toda Pimental com temas pátrios e a 

apresentação do Hino Nacional Brasileiro. Participam todos os alunos da escola, com trajes 

em verde e amarelo.  

Visando participar da celebração do dia 7 de setembro e ter seus filhos no 

principal desfile, que passa por toda a comunidade, os moradores guardam suas economias 

para poderem comprar os trajes para o evento. Nesse momento, ser a porta-bandeira da escola 

se torna um símbolo de distinção, e muitos são os que lutam para conquistar o posto. 

                                                                                                                                                                                              
98

 Entrevista nº 14, realizada em 13/2/2013. 

99 Entrevista nº 32, realizada em 28/3/2013. 
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O que está proposto nessa mudança de valores em relação às festas não é somente 

uma questão religiosa, mas essa transição evidencia a entrada de aspectos da modernidade 

apoiada pela igreja evangélica. 

Essas duas festas são a representação do que acontece em Pimental: uma festa de 

São Sebastião, e tudo o que ele significa – movimento messiânico, agente de expansão que 

está em constante deslocamento pelo território-, que vem sendo substituída por um evento 

pátrio que patenteia, definitivamente, a integração de Pimental ao País. Portanto, ao invés do 

deslocamento constante, constituído pelo santo, a integração territorial expressa na exaltação 

ao Hino Nacional Brasileiro.  

Essa substituição ocorre, como expusemos, com a chegada da igreja evangélica 

em Pimental e com o crescente apoio que vem tendo desde sua instalação. O recado, ainda 

que simbólico, que a Assembleia de Deus passa, a partir do apoio que ela confere à festa do 

Dia Sete de Setembro, é a integração primeira à civilização do que então estava à margem do 

mundo moderno, constituindo-se claramente como frente de expansão. Assim, a Igreja 

Assembleia de Deus dá o primeiro passo para a expansão da frente pioneira que, durante a 

pesquisa de campo, figurou-se na chegada da hidrelétrica em Pimental. É a Igreja evangélica 

integrando o território marginal de Pimental ao território brasileiro e ao mercado econômico, 

ao capital. 

 

3.7. Abrindo caminho para a hidrelétrica 

Ao entrevistar os moradores de Pimental, busquei analisar os códigos 

mencionados por eles para explicar, simbolicamente, sua opinião sobre o processo de 

construção da hidrelétrica, iniciado em 2009, com o anúncio da obra pelo então presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva. 

 Em suas falas, inexistiam elementos dos discursos políticos já interiorizados, 

como a questão socioambiental. O que os moradores mobilizaram foram as figurações que se 

traduziram na oposição ponta de cima, ponta de baixo, católicos e evangélicos, por meio das 

quais ganhou significado a divisão entre os moradores em relação à hidrelétrica.  

Ao narrar a questão entre ponta de baixo e ponta de cima quando questionados 

sobre a hidrelétrica, os entrevistados mostram como compreendem a frente de expansão, 

questão diretamente ligada às igrejas, isto é, a maioria dos católicos, ainda que presentes há 

mais tempo em Pimental, sendo agentes da frente de expansão desde sua fundação, vem 

sofrendo, depois da chegada dos evangélicos, agente da frente de expansão mais recente, um 
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processo de deslocamento e expulsão no território. Como exposto,  a sede da igreja católica 

foi deslocada da centralidade (ponta de baixo) para a periferia (ponta de cima). Assim como a 

igreja, a maioria dos católicos entrevistados vive na ponta de cima.  

É certo que na situação de fronteira, diversas espacialidades e temporalidades se 

encontram (e desencontram) num território (MARTINS, 2009). Dessa forma, assim como 

casas de barro e palha são construídas ao lado de casas de alvenaria e de madeira, em 

Pimental, os diferentes agentes de expansão, católicos e evangélicos, se correlacionam no 

mesmo espaço. A hidrelétrica, ao chegar, mobiliza essas duas figurações relatadas pelos 

entrevistados. 

Dessa forma, ao terem vivenciado um constante processo de expulsão, os 

católicos tendem a ser contra a hidrelétrica, agente da frente pioneira que ameaça expulsar, de 

vez, os moradores da região, com o alagamento da área. Assim, não é coincidência que 75% 

dos entrevistados que se posicionam contra a hidrelétrica sejam católicos.  

Por outro lado, a Assembleia de Deus, por ser oriunda do protestantismo, tem 

como característica a valorização do trabalho e o ascetismo. Ainda que à margem do Estado 

Moderno e, assim, à margem do capital econômico, a igreja evangélica encontra um ambiente 

favorável para sua adaptação (e evangelização) em Pimental: com o auge econômico advindo 

do garimpo na região, o dinheiro e o trabalho são elementos cada vez mais valorizados em 

relação aos costumes tradicionais, como a pesca e a caça. 

Desse modo, a Assembleia de Deus vem ganhando cada vez mais adeptos em 

Pimental e transformando o dia a dia de seus moradores, apoiando-se na  defesa de valores 

que vão ao encontro do capitalismo, como o trabalho, por exemplo.  

Como dito anteriormente, depois de sua chegada, o modo de vida de Pimental 

vem sendo transformado: as festas diminuíram, as partidas de futebol são cada vez mais 

escassas e os valores culturais vêm, aos poucos, dando lugar a símbolos e eventos pátrios. A 

Festa de São Sebastião, motivo pelo qual Pimental recebia até a década de 1980 visitantes de 

toda a região do Alto e Médio Tapajós não consegue receber apoio da totalidade dos 

moradores de Pimental, enquanto que a comemoração do Dia da Independência do Brasil é 

realizada em toda a comunidade, desde a ponta de baixo até a ponta de cima.   

Ao promover a mudança da celebração do santo que significava o messianismo, o 

permanente deslocamento pelo território em busca do messias, da terra prometida, pelos ritos 

pátrios do Dia da Independência (desfile, hino nacional, etc.), a Assembleia de Deus, como 

agente mais recente de expansão e com mais adeptos, mostra que esta frente de expansão não 

se desloca em direção ao passado, como é próprio dos movimentos milenaristas, mas abraçam 
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o futuro, ainda que o preço seja o alagamento definitivo de Pimental: “que venha a 

modernidade a Pimental, que venha a frente pioneira, que venha a Hidrelétrica de São Luiz do 

Tapajós”. 



120 
 

 

  



121 
 

CAPÍTULO 4 – O COTIDIANO DAS MULHERES EM PIMENTAL: AS 

VOZES DA MARGEM
100

 

 

 “Então, já podemos ir?”, perguntou Regina Nonato dos Santos, ao se aproximar 

da porta da cozinha de uma das casas onde me hospedei, convidando-me a conhecer o terreno 

que havia adquirido em Pimental.  

Com 27 anos na época, Regina é mais conhecida por Tainara, nome que sua mãe 

lhe deu quando nascera. Porém, como até os sete anos ela não tinha qualquer tipo de 

documentação, foi possível  escolher o próprio nome. “Escolhi Regina porque sempre achei 

bonito”, dizia sorrindo, gravando em cada objeto da casa o nome que o batismo civil lhe havia 

designado.  Seguimos 100 metros pela rua São Sebastião, que vai do rio Tapajós ao limite de 

Pimental, bem próximo ao nosso destino. “Aqui será a minha casa”, disse ela, apontando um 

terreno de pouco mais de 100 m². “Eu já capinei e mandei cortar essa árvore [apontando para 

as toras espalhadas pelo terreno], porque ia ficar bem no meio da sala. Agora, assim que o 

Angelino voltar, vou pedir para que ele construa as bases da casa”, disse.  

Angelino é o marido dela. Os dois se conheceram numa das colônias de Pimental, 

quando ele viera trabalhar com a extração de madeira da região, pelos idos de 2006. Logo “se 

juntaram” e desse relacionamento nasceram duas filhas, uma com pouco mais de cinco anos, e 

a outra ainda de colo.  

Enquanto Regina pacientemente me contava dos seus planos futuros em relação à 

casa, eu me perguntava se ela não considerava a possibilidade de perder tudo com a chegada 

da hidrelétrica. “Olha”, disse-me ela respondendo à minha curiosidade, “se eu ficar esperando 

alguma ação do governo, eu não vivo. Então, não vou parar de viver”.  

Assim como Regina, outras mulheres de Pimental seguem a sua vida e são elas 

que mais precisam enfrentar os problemas decorrentes das mudanças advindas da hidrelétrica, 

pois os homens quase sempre estão fora, trabalhando na extração da madeira, no garimpo ou 

na pesca. Isso quando não deixam esposa e filhos para viverem outra vida, em outro lugar, 

com outros filhos e mulheres. Pimental, em boa parte do tempo, é um povoado de mulheres.  

 

“Meu pai trabalhava em garimpo, era garimpeiro na época. Ele voltava de quatro em 

quatro meses, de seis em seis meses. Minha mãe trabalhava em serviço doméstico, 

trabalhava com lavoura de roça. Minha mãe trabalhava na roça, pescava, para ajudar 
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 Título faz menção à obra de SPIVAK, 2010. 
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nas despesas. Plantava mandioca, milho, feijão. Tinha época que tinha de 16 pessoas 

em casa, por causa dos sobrinhos do meu pai que moravam no Alto Tapajós e 

vinham para cá estudar
101

“. 

 

“Na minha família somos todas mulheres. Meu avô eu não conheci, e meu pai saiu 

cedo daqui. A gente morava na casa da minha avó, mãe da minha mãe. Foram 

casando, a metade saiu e ficou só a minha mãe comigo e com minha filha
102

”. 

 

“Comecei a trabalhar em casa de família para sustentá-la (a filha) porque ele 

(marido) me abandonou quando ficou sabendo da gravidez. A irmã dele ligou para 

arrumar o trabalho para ele em Itaituba e me disse que era para eu esperar porque ele 

vinha me buscar. Quando eu desliguei o telefone, ele, saindo de casa, disse que já 

não era para esperar, porque ele não ia voltar mais e foi embora
103

”. 

 

Desse modo, a paisagem de Pimental é, em si, constituída por mulheres.  De fato, 

eram elas que, às 5 horas da manhã, esperavam o carro da linha para vender pão ou flau
104

, 

que se dirigiam ao rio Tapajós para lavarem roupa ou louças, que iam às igrejas e visitavam as 

casas para evangelizar, que vendiam churrasquinho ou pescavam à noite, entre outras tantas 

atividades cotidianas.   

Durante minha pesquisa, entrevistei 34 mulheres, de 16 a 105 anos, cada qual com 

seu plano de vida.  

 

Figura 21 – Gráfico: Idade das mulheres entrevistadas em Pimental. 
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 Entrevista nº 32, realizada em 28/2/2013. 

102
 Entrevista nº 41, realizada em 4/3/2013. 

103
 Entrevista nº 1, realizada em 10/2/2013. 
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 Flau é um suco congelado que, em São Paulo, é chamado por “gelinho” ou “geladinho”. 
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Ainda mais presentes no dia a dia de Pimental, as mulheres fazem parte de um 

grupo de pessoas que não é necessariamente ouvido, porque não frequenta os espaços 

políticos, ou seja, nenhuma delas foi presidente da comunidade, líder religiosa ou 

representante do conselho de moradores criado  pelos habitantes para negociarem com o 

Consórcio Tapajós.  

De acordo com Martins, quase sempre o pesquisador não leva em conta, ao 

desenvolver seus estudos, as pessoas “silenciosas”, isto é, as mulheres, os velhos e as crianças 

(MARTINS, 2009, p. 103 e 104). Buscando não seguir a tendência descrita por Martins, quis, 

durante todo o processo de pesquisa, ouvir mulheres, jovens, velhos, além das lideranças 

políticas e religiosas.  

As mulheres de Pimental, parte dessas pessoas “silenciosas” descritas por Martins, 

estão à margem da margem, são os indivíduos subalternos. De acordo com a análise de 

Spivak, o sujeito subalterno faz parte das “camadas mais baixas da sociedade constituídas 

pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da 

possibilidade de se tornarem membros plenos no estrato social dominante” (SPIVAK, 2010,  

p.12). Segundo ela, a mulher é um desses sujeitos. “A mulher como subalterna não pode falar 

e quando tenta fazê-lo não encontra os meios para se fazer ouvir” (SPIVAK, 2010, p.15).  

Ao refletir sobre a situação da subalternidade feminina, chamando atenção para a 

marginalização da mulher no cenário da produção colonial dominado pelo gênero masculino, 

SPIVAK analisa a situação da mulher “pobre e negra” (SPIVAK, 2010, p.85) que preenche 

todos os requisitos que lhe conferem a condição de subalternidade: a da pobreza, a do gênero, 

a da cor, e que fazem com que a mulher negra permaneça “no lugar” demarcado 

ideologicamente ao qual foi confinada.  

Não muito diferente da posição ocupada pela mulher “pobre” e “negra”, as 

mulheres de Pimental, por viverem na Amazônia, região periférica do Estado Nacional, e por 

serem parte da frente de expansão em seus diversos momentos, pertencentes às populações 

pobres, rotineiras, não indígenas ou mestiças, como garimpeiros, vaqueiros, seringueiros, que 

praticam uma agricultura de roça antiquada e no limite do mercado,  analisados nos capítulos 

anteriores, também  carregam consigo os requisitos da condição de subalternidade. Mas é 

desse lugar, da margem da margem da situação da fronteira, como ensina Martins, que elas 

conseguem observar com mais acuidade os problemas que podem advir da instalação da 

hidrelétrica em Pimental. (MARTINS, 2009, p. 141). 
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4.1. Da seringa à hidrelétrica 

O caminho para chegar à propriedade onde Maria Marta Azevedo criava seus bois 

atravessava Pimental. Desde a ponta de cima, onde ela mora, até o local, demora-se quase 

uma hora de caminhada. Passava das 16 horas quando ela veio me buscar para que eu a 

acompanhasse. Fomos à tarde, porque a chuva resolveu chegar de manhã, o que era raro. 

Geralmente, Marta sai de casa às 6 horas para cuidar dos seus 40 bois em uma área localizada 

na saída de Pimental, rumo a São Luiz do Tapajós. “Das 7 às 11horas, todo o santo dia, eu 

venho para cá. Por isso que eu consigo andar, senão estava sofrendo de reumatismo”, dizia 

durante o caminho. 

Na época da entrevista, Maria Marta estava com 73 anos e tinha muita história 

para contar.  Neta de maranhenses, ela nasceu em Pimental. “Pimental aqui só tinha cinco 

casinhas, duas da família de Azevedo. Com o tempo, veio o Raimundo e outras famílias 

foram chegando até estar do jeito que está hoje”, conta.  

 

Figura 22 – Foto: Maria Marta em frente à casa construída em sua propriedade 

 

Foto tirada em 11/2/2013, durante a pesquisa de campo realizada em Pimental (PA). 

 

O pai de Maria Marta era seringueiro. Segundo ela, ele trabalhava seis meses na 

seringa e seis meses na roça. Logo na infância, quando completou a 4ª série, começou a 

trabalhar com a seringa. “Eu tinha 16 anos quando parei de estudar. Meus pais não tinham 
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condição de colocar a gente para estudar. Aí fomos para a seringa”, conta Marta enquanto 

joga sal no mato para os bois. Na época da pesquisa, fazia décadas que já não trabalhava com 

a seringa. Parou quando se casou pela primeira vez, aos 24 anos. Dali para frente, trabalhara 

como servente da escola até se aposentar, havia  cerca de 10 anos, e começou a criar gado. 

“Tem hora que tenho dois, tem hora que eu tenho 10. Hoje estou com 40. Além do gado, fico 

no serviço do dia a dia
105

”, disse. 

Com a possibilidade de a hidrelétrica ser construída, Marta pensa todos os dias em 

qual será o seu destino:  

 

“Dizem que a torre de energia só terá dois degraus para fora da água. Eu ainda estou 

indecisa para onde ir. Como posso ir para algum lugar sabendo que meus filhos irão 

para outro? Preciso esperar para ver o que vai acontecer
106

”. 

 

Já Maria Bibiana da Silva não se preocupa muito:  

 

“Eu vou arrumar a minha casa para quê? Para a água levar? Com essa de não ter 

certeza de escapar de morrer afogada na lama, vou fazer benfeitoria pra a água 

levar? Eu não alcanço a exploração da barragem. Estou velha, não vou viver para 

contar essa história
107

”.  

 

Na época da entrevista, Maria Bibiana tinha 105 anos.  Viera com sua família do 

Ceará em 1917. O pai dela havia decidido vir para a região do Tapajós em busca de novas 

oportunidades decorrentes da extração do látex. “Meu pai vinha para ser soldado da borracha. 

O movimento era só de seringueiro. Era o maior que tinha”, conta. Maria Bibiana faz parte 

dos 10% das mulheres entrevistadas que veio do Ceará e das 13,6% que chegaram a Pimental 

para acompanhar suas famílias:  
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 Entrevista realizada com Maria Marta Azevedo, em 11/2/2013.  

106
 Entrevista realizada com Maria Marta Azevedo, em 11/2/2013. 

107
 Entrevista realizada com Maria Bibiana da Silva, em 10/2/2013. 
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Figura 23 – Gráfico: local de nascimento das mulheres entrevistadas

 

 

 

Figura 24 – Gráfico: perfil das mulheres entrevistadas,  

de acordo com o motivo da chegada em Pimental 
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Quando Maria Bibiana chegou, a região era habitada principalmente por famílias 

de seringueiros.  

 

“Quando chegamos, demoramos pouco para nos instalar. Subimos o rio para 

trabalhar para cortar seringa. Chegamos até o rio Juruena, mas havia muito índio que 

atacava, roubava e matava as pessoas e, com a gente, não foi diferente... botaram a 

gente para correr. Então descemos novamente, de colocação em colocação, até 

ficarmos aqui definitivamente, já que encontramos a seringa para trabalhar. Eu tanto 

cortava seringa como trabalhava com lavoura. Eu vivia de cortar seringa
108

”.  

 

Ao contar sua história, Maria Bibiana olhava para o alto, dizia que era para 

recordar os bons tempos. Emocionada, dizia que não tinha mais energia para trabalhar, que 

estava ficando velha, mas que sempre havia trabalhado bastante. 

 

“Eu trabalhava todo o tempo. Quase não tinha tempo. Cortava as seringas na 

semana, levantava de madrugada, ajeitava as coisas e ia. Retornava umas 17 horas. 

Tinha os afazeres. Vivi praticamente só, o companheiro que tive vivia fora e só tive 

dois filhos
109

”.  

 

Continuou a trabalhar com a seringa até a década de 1970, quando surgiram os 

garimpos e já não conseguia comprador para o látex. A partir daí, trabalhou na roça, na pesca 

e, algumas vezes, no garimpo.  
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 Entrevista com Maria Bibiana, realizada em 10/2/2013.  

109
 Entrevista com Maria Bibiana, realizada em 10/2/2013. 
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Figura 25 – Foto: Maria Bibiana (laranja) e sua neta (azul)

 

Foto tirada em 10/2/2013, durante a pesquisa de campo realizada em Pimental (PA). 

 

Quando tomou conhecimento de que seu marido havia sido assassinado no 

garimpo, Maria Cecília dos Santos decidiu migrar para Pimental com seus quatro filhos, 

meses depois do ocorrido, para conhecer a Festa de São Sebastião:  

 

“Fui para a festa de São Sebastião e nunca mais saí daqui. Deus não quer que eu saio  

(sic)  daqui. Eu gosto daqui, a gente não tem dinheiro, mas pega peixinho, vai ao 

mato, pega uma caça e come
110

”. 

 

Com 79 anos, Maria Cecília me contou sobre como foi viver, sozinha, em 

Pimental, com os quatro filhos.  

 

“Eu pescava e caçava: paca, cutia, catitu (porco). Eu não gosto de andar sozinha. Eu 

ia com uma amiga, essa que morreu, a Coleta. Eu sempre me lembro dela... eu 

caçava com ela. Ela criava sete cachorros, e eu, sete. Eu botava os cachorros no 

mato e eles iam para matar. 

Criei os filhos trabalhando. Não era fácil, não. Eu acordava às 4 da madrugada. Para 

gelar milho, para vender para a vizinhança. Foi o tempo que o garimpo apareceu em 
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 Entrevista com Maria Cecília dos Santos, realizada em 2/12/2013. 
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Pimental. A gente caçava, pescava. À tarde, a gente estava na roça, a vizinha vinha 

pegar a gente. Voltava umas 4, 5 horas para casa.
111

”. 

 

Maria Cecília conta que trabalhou até ter 70 anos. Depois, por conta da idade, não 

pôde mais ir até sua colônia, situada a cerca de 3 km de onde mora, na ponta de baixo, para 

cuidar da roça.  

 

“Quando eu não podia mais trabalhar, eu tinha saudade, eu chorava quando eu ia lá e 

via a situação, tudo cerrado, sem cuidado. Depois já passou. Hoje eu já me 

acostumei. Meu genro, que tem um lote ao lado do meu, cuida
112

”. 

 

Entrevistei-a na casa dela, na ponta de baixo. Uma casa feita de madeira e onde 

vivem alguns de seus filhos, netos, cunhadas e cunhados. Na sala, além das cadeiras e da 

televisão, havia uma geladeira. Em alguns momentos da entrevista, Maria Cecília comentava:  

 

“Antigamente eu não tinha geladeira, tinha que tomar água do pote para beber. Não 

esfriava nada. A comida a gente salgava: pegava o peixe hoje e o que a gente ia 

comer fritava, o que não, salgava para amanhã. A gente salgava a carne da caça. Não 

tinha fogão a gás, tudo à lenha
113

”.  
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112
 Entrevista com Maria Cecília dos Santos, realizada em 2/3/2013. 
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Figura 26 – Foto: Maria Cecília em casa  

 

Foto  tirada em 2/3/2013, durante a pesquisa de campo realizada em Pimental (PA). 

 

Durante a entrevista, Maria Cecília falou pouco sobre a hidrelétrica.  Com pausas 

longas, continuava a olhar para as coisas que tinha em casa, abriu a geladeira e mostrou como 

a água gelava.  

 

“Você está vendo. Tudo aqui está fresco, gelado. Você veio no inverno, mas quando 

aqui está quente, lá para os meses de setembro, essa água é uma bênção. Agora, eles 

[o governo] decidem trazer essa tal de hidrelétrica para cá. Justo depois que 

conseguimos isso aqui [mostra a geladeira].  

 

Se acontecer de a barragem sair, teremos que sair, não tem jeito. Há outros lugares 

por aí, mas penso em ir para Itaituba, onde meus filhos estão. Estão dizendo que essa 

barragem vai sair, então, a gente não pode ficar aqui dentro d´água
114

”.  
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4.2. O retorno a Pimental  

 

“No começo aqui tinha muita gente por causa da barragem, mas muitos já foram 

embora. A barragem vai ser boa. Por mim, Pimental pode desaparecer e aí, vou para 

Jacareacanga
115

”. 

 

Rosânia Lisboa Braga foi uma das pessoas que voltou a Pimental quando soube 

que seria construída a hidrelétrica. Eu a conheci quando fui ao bar que fica  em frente da 

Igreja da Assembleia de Deus, pedir por um refrigerante, pretexto para conhecer as pessoas 

que tomavam conta do lugar. Rosânia era a responsável: havia construído o bar na varanda da 

casa de sua mãe. O objetivo, segundo ela, era conseguir dinheiro com o consumo de 

mercadorias em decorrência do maior fluxo de pessoas em Pimental.  

“Eu fiquei sabendo da barragem quando estava viajando, tinha ido a Jacareacanga. 

Minha mãe me ligou dizendo que aqui estava muito bom para mexer com bar, 

porque tinha muito homem. Quando eu cheguei, os homens já tinham ido 

embora
116

”. 

 

Rosânia tinha 30 anos quando eu a conheci e, desde então, sempre me 

cumprimentava sorrindo, mostrando um dente de ouro que mandou fazer quando estava 

trabalhando em um dos garimpos do Alto Tapajós. Também trazia algumas tatuagens pelo 

corpo. Seu sonho de criança, como ela me contou durante a entrevista, sempre foi trabalhar no 

garimpo:  

 

“Eu fiz a tatuagem em um momento quando saí de Pimental e fui para a cidade. 

Desde pequena, eu via no jornal e achava muito lindo. Há duas coisas que desde 

pequena eu achava lindo: andar em garimpo e tatuagem.  

Desde criança, sempre tive vocação para o garimpo. Via aquelas mulheres chegando 

do garimpo com aqueles ouros e sempre pensava que queria ter o mesmo, eu achava 

bonito. Mas minha avó sempre falava que a gente só podia fazer as coisas depois 

que eu tomasse conta do nariz, então eu pensava: `quando eu tomar conta do meu 

nariz, eu vou´. Na primeira oportunidade que tive, quando fui para Itaituba estudar a 

7ª série, eu fugi para o garimpo. 

No garimpo, eu cozinhava no barraco e fazia também programa. Eu achava fácil, 

estava fazendo a coisa que eu gostava. A vida lá era beber, fazer programa e dormir 

acompanhada. Eu fazia uns três programas por dia, dois por noite, dormia 
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acompanhada. Assim, eu comprava minhas roupas, minhas coisinhas que eu 

precisava, né!
117

” 

 

Mas a vida no garimpo não se limitava apenas ao ouro, programas e bebidas. 

Havia também momentos que, segundo ela, eram violentos: 

 

“Eu já sofri violência. Uma vez fui para um garimpo que não havia bebida, cigarro, 

nada. Passei dois dias por lá e nada. Então um homem nos convidou a ir a outro 

garimpo e nos ofereceu uma garrafa de 51. Foi quando bebemos e tomamos coragem 

para varar a estrada.  

Chegamos lá, uma mulher nos deu comida e o homem pagou bebida, cigarro. Depois 

chamou a gente para beber na casa de um amigo e nós fomos. De lá, ele disse que ia 

sair, mas que era para esperá-lo e foi isso que fizemos.  

Depois, quando eu já estava deitada na cama com o dono da casa, outro homem nos 

chamou. Ele disse que era melhor nós sairmos de lá, porque o homem que a gente 

estava esperando foi buscar alguma coisa no barco e que era perigoso. Saímos 

correndo. Quando voltamos, no dia seguinte, essa casa estava cheia de chumbo. Eu 

tinha 17 anos
118

”. 

 

Rosânia conta que, desde que chegou a Pimental, não trabalha com prostituição. 

Vive de manter o bar e só algumas vezes visita os garimpos para vender as mercadorias que  

não têm saída:   

 

“Faz uns tempo que eu já não faço programa. A vida aqui em Pimental está boa. Eu 

tenho minha venda ali, que dá para sustentar, sobreviver e estou perto da minha mãe. 

De vez em quando, eu falo que vou embora, mas ela pede para eu ajudá-la. Eu saio e 

depois fico pensando nela e volto. Quando saio, meus filhos ficam. De vez em 

quando, eu levo a menor. 

Na semana passada, eu fui a uns garimpos e levei umas cervejas e refrigerantes para 

vender. Como fomos num dia para voltar no outro, não vendi muito. Lá é preciso 

ajeitar um barraquinho, já que eles compram em um dia e pagam depois
119

”.  

 

Para Rosânia, não se pode ir contra a hidrelétrica: 
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“O pessoal disse que o movimento ia ficar bom, outros armaram a maior bronca 

porque são contra. Eu disse: `Por que não deixa [a hidrelétrica vir] logo?´ A gente 

aqui não tem recurso... ao invés de ir para frente, vamos para trás, então é melhor ir 

para o fundo mesmo. Eles [o governo] não vão deixar ninguém na mão. 

Quando falo que temos que ir para frente, quero dizer nossa situação tem que 

melhorar. Aqui falta muita coisa. Começando pela estrada, que é ruim demais para a 

gente trabalhar. Aqui é esquecido de tudo, de prefeito, de vereador. Aqui era para ser 

um lugar bem ajeitadinho, porque é pequeno, mas o pessoal fica embolsando o 

dinheiro que vem, que é para a comunidade. 

Minha mãe disse que não quer ir para Itaituba, que vai para Jacareacanga porque é 

mais tranquilo, pequeno. Eu vou junto
120

”. 

 

Ângela Maria Silva Batista, outra mulher que conheci durante a minha pesquisa 

de campo, tinha voltado a Pimental por causa da vinda da hidrelétrica. Na época, tinha três 

filhos. Dois deles estavam com ela e um com a avó, porque ela não tinha condições de cuidá-

lo. Era viúva, pois o marido havia sido assassinado em Pimental porque, segundo ela, estava 

no lugar errado, na hora errada.  

 

Figura 27 – Foto: Ângela com a filha 

 

Foto tirada em 4/3/2013, durante a pesquisa de campo realizada em Pimental (PA). 
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Desde cedo sendo criada pela avó, havia saído duas vezes de Pimental, uma para 

viver com a mãe em Santarém (PA) e outra para trabalhar em Trairão (PA). Voltara a 

Pimental por causa da hidrelétrica:  

 

“Eu pensava que com a hidrelétrica pudesse ter renda e emprego. Mas vejo que isso 

não é verdade. Tem pessoas que estão vivendo com o dinheiro, com a firma, mas 

para mim não resolveu nada. Já não acredito nisso, não gosto disso
121

”. 

 

Quando os primeiros funcionários da Geosul chegaram a Pimental para trabalhar 

em estudos do Consórcio Tapajós, Ângela conseguiu obter alguma renda lavando  roupas e 

começou a namorar um dos trabalhadores da empresa, que a ajudava com os custos da casa. 

Contudo, na época em que foi entrevistada, sua situação tinha mudado, já que o namorado 

viajara para  Minas Gerais para trabalhar e já não havia funcionários que a contratassem para 

lavar roupa. Nesse momento, Ângela vivia do benefício do governo federal Bolsa Família.  

 

“Eu compro o principal para casa com o Bolsa Família,  fralda, talco para a menina.  

É só isso. Até o mês passado eu estava tendo ajuda desse meu namorado. Mas agora 

eu não sei como as coisas vão ficando. 

Faz seis meses que a gente se conhece e 15 dias que ele se foi. Aqui o pessoal coloca 

muita coisa na cabeça da gente. Diz que homem de firma é tudo igual. Eu fico muito 

triste e não dá vontade de sair. Eu não sei se ele tinha coragem para isso. Ele sabe 

que a minha vida não é fácil, não é um mar de rosas. Eu vou esperar até um mês, se 

ele não fizer nada, não vier, eu vou ter que sair. Eu estou pensando até em ir para 

Itaituba, arranjar um emprego. 

Eu pensava que a hidrelétrica ia gerar renda, mas só trouxe complicação para o meu 

lado. Se eu pudesse, diria para o governo não tirar a gente do nosso lugar, que temos 

nossos filhos, podemos ter os nossos netos. Por que o governo faz isso? É muito 

sofrimento. Essas pessoas que são a favor da obra, elas têm outras vidas, têm casas 

em outros cantos. Eu queria saber como vai ficar a vida da gente, o que vai ser da 

gente? Será que vão botar a gente para debaixo da ponte?  

O rapaz que fez o cadastro foi bacana, perguntou sobre a minha família, sobre como 

era minha vida. Meu cadastro não durou muito. Ele me perguntou onde eu vivia, 

com quem  eu vivia. Isso me deixou mais tranquila porque ele disse que o governo 

não é louco de deixar a pessoa desabrigada.  Por isso, me deixou mais segura
122

”. 
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4.3. A barragem e Deus: resistência e entrega 

A insegurança relatada por Ângela em relação ao seu destino, por causa da  

construção da hidrelétrica, também é sentida por outras mulheres em Pimental. Se Ângela 

ficou mais segura depois da visita dos pesquisadores que representam o Consórcio Tapajós, 

outras encontram alento em Deus.  

 

“O pastor sempre ora com a gente e por isso agora estamos mais calmos. Há um 

tempo, um grupinho aí que é contra [a construção da hidrelétrica], ficaram 

amedrontando a gente, dizendo que vai acontecer em Pimental o mesmo que 

aconteceu em Tucuruí, dizendo que lá os moradores ainda não receberam nenhuma 

indenização. A gente ora muito para esse grupo, para eles se acalmarem, e se 

unirem
123

”. 

  

Como mostra seu relato, Maria Matilde dos Santos estava mais tranquila em 

relação à hidrelétrica na época em que eu a entrevistei. Sua maior insegurança era ter que sair 

de suas terras sem qualquer indenização.  

 

“Eu tinha medo da hidrelétrica chegar e a gente sair quase sem direito. Eu não tenho 

certeza que é muito, mas tem que ser mais ou menos porque a gente trabalhou com 

muita luta, muito suor. Eu tinha essa preocupação”. 

 

Moradora de uma das colônias em Pimental, Maria Matilde nasceu em Aracaú, no 

Ceará. Saiu de lá, com o marido e filhos, por causa da seca:  

 

“Com o dinheiro que o meu marido trouxe, compramos cinco cabeças de gado, um 

garrote, um bezerro e duas vacas. Com um ano aqui, ele fez abertura da mata para as 

vacas. Ficamos criando gado, galinha, porquinhos. É só isso mesmo. Gado deu 

bastante, Deus abençoou
124

.” 
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Figura 28 – Foto: Maria Matilde e seu esposo 

 

Foto tirada em 24/2/2013, durante a pesquisa de campo realizada em Pimental (PA). 

 

Todos os dias, Maria Matilde acorda antes das 6 horas para cuidar da casa, fazer o 

café, o almoço e cuidar dos porcos, patos, galinhas e da roça. Seu esposo é o responsável pelo 

gado. Toda semana ela vai a Pimental para participar dos cultos e outros eventos da 

Assembleia de Deus.  

 

“Lá na igreja ninguém fala da hidrelétrica. Dentro da igreja não se fala sobre isso. O 

pastor fica calado, diz que Deus é quem sabe e que temos que colocar a questão em 

suas mãos. Por isso, a gente nunca proibiu a empresa [Geosul] de fazer o estudo 

aqui. Tem gente que foi contra e deu até confusão, mas nós nunca. Só Deus é quem 

administra as coisas, só ele é quem pode. Não posso me opor: não podemos nos 

meter na questão...se ficar, a gente perece. Espero que Deus aja na vida dos homens. 

As pessoas vão ter que sair mesmo, quando chegar a hora de apertar, de receber a 

indenização, o pessoal vai sair. Não sei se eu me viro, ou se eles colocam a proposta 

de construir a mesma casa em outro lado. Mas acho que não é assim não, mais fácil 

é eles colocarem dinheiro na mão da gente e assim a gente se vira. 

 

Tem um cidadão aqui na estrada que foi indenizado duas vezes e o que recebeu não 

foi pouco, não. Ele foi indenizado por terras que comprou perto de outras 

hidrelétricas e quando soube daqui, ele veio comprar aqui para ser indenizado. 

Então, não é pouco não. Ninguém sai do seu lugar para ganhar pouco. Uma pessoa 

já perguntou se por 100 mil meu marido vendia, mas ele não aceitou.  
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O pessoal que veio nos entrevistar disse que quando a barragem chegar mesmo, virá 

a pessoa que vai calcular as plantações e a área que temos. Eu fui informada de uma 

mulher que foi bem indenizada porque tinha muitos pés de araçá e goiaba
125

”.  

 

Também evangélica, Maria José de Lima não acredita que a indenização seja a 

melhor solução para os moradores de Pimental. Ela segue o que ouviu do pastor em uma das 

reuniões com o Diálogo Tapajós, que é preciso criar um Novo Pimental.  

 

“Se for para construir outra comunidade como essa, o Novo Pimental, eu opto para 

isso. Para eles fazerem outra comunidade, melhor do que essa, onde tenha mais 

infraestrutura, que seja compatível com a estadia do povo daqui, do que eles 

sobrevivem, na beira do rio, para ter como eles viverem também. Mas, se tivesse que 

pegar o dinheiro, eu almejaria ir para a terra do meu marido, Parintins. Porque lá é 

beira do rio, para que ele possa caçar, pescar. A gente vive disso. Não tem como 

jogar dois analfabetos que nem nós em uma cidade, vamos perecer. O dinheiro dessa 

indenização é para casa e vai viver do quê?
126

” 

 

Maria José foi uma das mulheres que teve a vida transformada depois que virou 

adepta da Igreja Assembleia de Deus. Morena e magra, tem cabelos escuros, lisos e, como 

ensina sua religião, longos. Também usa saia comprida e não usa maquiagem. Antes de entrar 

para a Assembleia de Deus, podia beber, cantar, dançar. Depois que, como ela diz, “aceitou 

Jesus”, mudou seus hábitos: 

 

“Aqui, como você sabe, a diversão do povo é muito pouca. Não tem clube de festa, 

cinema, a não ser uma igreja. Quando eu cheguei aqui, tinha algumas festas, mas 

como meu marido não permitia que eu fosse para as festas, eu ia para a igreja. Eu 

morava naquela casinha em frente à igreja e fui escutando o pregador de fora até que 

um dia eu participei do culto e escutei Deus. 

Quando aceitei Jesus, gostava muito de dançar e cantar e, por isso, fui adaptando a 

minha vida. Eu adaptei o canto, quando a gente aceita Jesus tem que mudar o 

repertório
127

”. 

 

Antes de chegar a Pimental, Maria José passou por diversos garimpos: foi a Serra 

Pelada e, de lá, foi para trabalhar num dos garimpos do rio Tapajós: 
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“Na verdade, nasci no Piauí e rodei por diferentes lugares como Maria José. Quando 

estive no garimpo da Serra Pelada, era muito 'espoletada' e me colocaram esse nome 

porque baiano é extrovertido. Hoje quando me chamam de Maria José eu nem ligo, 

mas quando chamam Baiana, eu olho  para trás para saber quem  chamou 

Eu tinha 12 anos quando saí da Serra Pelada e, chegando a Itaituba, nós pegamos um 

avião para ir nesse garimpo. Quando a gente chegou lá, eles jogaram a gente no 

meio de uma boate. Aí foi sofrimento, pois ninguém queria os homens e apanhava. 

Eu era mais desaforada, a líder das meninas e, depois de um ano, inventei uma fuga. 

Foram eu e mais três meninas que conseguimos escapar.  

Nessa trajetória eu fiquei na boca do Cripuri e conheci um rapaz. Fomos morar 

junto. Aí é que realmente conheci o sofrimento... esse homem tinha ciúmes e por 

isso eu apanhava demais desse homem. Na época eu já tinha 14 anos e fui ser 

cozinheira do baixão. Morei com ele quase três anos quando um amigo o matou por 

causa do ouro. Logo depois, conheci meu atual esposo que me trouxe a Pimental. 

Isso foi em 1991
128

”. 

 

Durante muitas manhãs, era comum ver as mulheres da Assembleia de Deus, com 

saias compridas, cabelos presos amarrados num coque, bíblia embaixo do braço, passando de 

casa em casa para evangelizar aqueles que ainda não seguiam os preceitos de sua igreja. Fui 

diversas vezes convidada para participar dos cultos.  

Na Assembleia de Deus, o movimento é grande aos domingos: mais de 50 pessoas 

enchem a Igreja Assembleia de Deus durante o encontro da Escola Dominical, na qual o 

pastor faz reflexões sobre a bíblia. À noite, durante a celebração do culto, o número de fiéis 

da Assembleia de Deus chega a dobrar. 

Uma das pessoas que me convidou para participar dos cultos foi Maria Deuva 

Sirino Azevedo. Com 67 anos na época em que conversamos, Maria era de uma área chamada 

Mangabal, subindo o Tapajós. Viera a Pimental acompanhada do marido e por lá ficara. Criou 

seus filhos e neta, cuja filha havia nascido havia poucos meses.  

 

“Antes de vir para cá, trabalhava na seringa com os meus pais. Era seringa e roça. 

Depois que me casei e vim para Pimental, não deixei de trabalhar. Eu pescava, fazia 

merenda, vendia cheiro verde. Eu pesco até hoje, mesmo tendo 67 anos... nunca 

passei necessidade porque trabalhava. Toda minha vida eu trabalhei, acordava cedo, 

às 5 horas, dava banho nos meus filhos, fazia café e arrumava a casa. Depois, fazia 
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almoço, lavava roupa no rio. Até hoje eu lavo lá no rio... Nunca quis comprar uma 

máquina, ficar esperando aquela vagareza. Eu lavo no rio porque é mais fácil. Lavo 

todo o dia, não tem hoje, nem amanhã, é como a cantiga do grilo, é todo dia.  

Além do trabalho, vou à igreja, ao culto. Só assim consegui cuidar dos meus filhos e 

dessa minha neta desde os oito meses de nascida. Minha filha me deu a neta para 

criar e passava três, quatro anos sem vê-la. Agora, estou com as duas: a neta e a 

bisneta
129

”.  

 

A neta também era evangélica, mas havia deixado  a igreja porque tivera de 

escolher entre a religião e o esporte. Este último acabou prevalecendo:  

 

“Teve um tempo que eu era crente. Saí da igreja porque gosto muito de jogar bola e 

a igreja proíbe jogar bola e quando tive que escolher, a bola falou mais alto. Minha 

avó, com o tempo, acabou aceitando. Minhas amigas pedem para eu voltar, mas 

ainda acho que não é o momento
130

”.  

 

As escolhas de Ana e Maria José mostram que, apesar de toda a influência que a 

igreja evangélica exerce em Pimental, com toda a campanha de evangelização, elas resistem. 

Ana, no momento em que foi pressionada a mudar seus hábitos por causa da igreja, decidiu 

deixá-la, optando por continuar a fazer o que gosta, isto é,  jogar futebol. Maria José, ainda 

que de uma forma não direta, continuou a cantar, mesmo  tendo de mudar o repertório.   

Assim, as histórias e escolhas feitas por essas mulheres mostram muito mais do 

que simples abdicação à religião, ou conformidade subalterna.  No entanto, a vinda da 

hidrelétrica não é uma questão para se deixar de lado:  

 

“Todo mundo ficou triste quando veio a usina. Eu entreguei para Deus.  Ele é que 

sabe, Ele é que vai agir. Essa barragem vai transformar Pimental em um mar só. Eu 

vejo passar na televisão o caso da barragem de Belo Monte e para mim é difícil
131

”.  

 

 Domingo de manhã. Josefa acorda mais cedo para se arrumar. Chama a filha, o 

genro e as netas. Serve o café da manhã, geralmente composto por pão de leite com 

margarina, um café fraco com bastante açúcar. Depois disso, todos da família vão para a 

Igreja de São Sebastião, porque é dia de missa.  
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 Entrevista com Maria Deuva Sirino Azevedo, realizada em 18/2/2013. 

130
 Entrevista com Ana Júlia Sirino Azevedo, realizada em 18/2/2013.  

131
 Entrevista com Maria Deuva Sirino Azevedo, realizada em 18/2/2013. 
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Josefina faz parte de uma minoria em Pimental que vai à missa. Todos os 

domingos que estive por lá, não passavam de 15 os fiéis que participavam do ritual católico 

semanal.  No final de uma das missas, presenciei o coordenador da Igreja, já que em Pimental 

não há padre, transmitir, junto com as informações da Igreja, as referências ao Movimento dos 

Atingidos por Barragens. Josefina é uma das que participam do movimento.  

  

“Eu sempre fui católica e, com a hidrelétrica, procuro participar das reuniões do 

movimento contra as barragens. Depois que começou esse negócio de hidrelétrica, 

houve muita mudança na comunidade. O pessoal fica aborrecido, zangado com as 

pessoas que são a favor da hidrelétrica.   

A gente que é contra, quer o bom para todo mundo.  Se todo mundo for a favor, do 

jeito que estavam caminhando as ações, nós não teríamos esse cadastro agora, que é 

o que nos dá alguma garantia. Por causa da nossa luta é que vai ter esse cadastro. 

Vamos ver se a gente ganha pelo menos algumas coisas. 

Quando eu soube da hidrelétrica, no início, eu pensava que eu poderia colocar o 

preço da indenização pela minha casa. Financeiramente, ela não vale R$ 100 mil, 

mas para mim, tem outro valor. Depois que fomos tendo a informação, a gente sabe 

que é o governo que vai dar o preço, não eu.  Aí machuca muito.  

Quem não pensa, acha que vai ganhar muito dinheiro, Quem pensa, machuca.  Se 

dependesse de mim, optava por um Novo Pimental, porque aí a gente ia ficar perto, 

conviver
132

”. 

 

Uma das filhas de Josefina, Teílva Oliveira Damasceno também participa do 

MAB, mas não acredita na criação desse Novo Pimental.  

 

“Do meu ponto de vista, eu quero morar em Trairão, porque é uma cidade que vai 

ficar bem distante da hidrelétrica, é um município grande. Para Itaituba eu não quero 

ir, porque corre o risco de ficar embaixo d´água, se as comportas da barragem se 

abrirem.  

Se esse projeto do Novo Pimental for concretizado, eu gostaria de ir para lá e 

continuar a conviver com as mesmas pessoas. No dia 20 de janeiro, uns 

pesquisadores, geólogos, arquitetos da Eletronorte vieram conversar com os 

moradores e falaram que, se sair daqui, não vamos perder nada, porque haverá outra 

oportunidade, com colégio, posto de saúde, que se a comunidade optar por uma nova 

comunidade, eles darão.  
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 Entrevista realizada com Josefina Maria das Graças de Oliveira, em 14/2/2013. 
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Eu não acredito que eles vão fazer isso. Só se somos mais bonitos que os outros, 

porque isso não aconteceu nas outras hidrelétricas. Espero então que Pimental tenha 

caído do céu. É uma pena que a gente não possa acreditar no que eles estão falando.  

Eles mostram para a gente uma história muito bonita: os arquitetos falam que a 

comunidade tem que escolher o local e que a empresa vai lá e compra.  

Essa história parece muito bonita, mas a realidade não é assim. A gente vê na 

televisão tanta briga por causa de terra e onde vamos ficar? Eles pensam que as 

pessoas não sabem, e o pior é que tem muita gente que acredita nessa história para 

boi dormir. Mas é só olhar para as pessoas que tiveram que sair de suas casas para 

dar lugar a outras hidrelétricas. Em Tucuruí, por exemplo, a comunidade foi 

realocada para um lugar que não tinha nem energia elétrica
133

”.  

 

Outra entrevistada, presente às missas de domingo da Igreja de São Sebastião, foi 

Marsuíta Mendes Pedroso. Católica e vivendo na ponta de cima, em uma casa de três 

cômodos, feita de barro e coberta de palha, emprestada por sua mãe, que vivia em uma das 

colônias de Pimental, Marsuíta namorou o pai de seus filhos por cinco anos e, após a 

separação, não recebeu qualquer ajuda ou pensão. Ela é uma das mulheres separadas que 

entrevistei, que juntas representam pouco mais de 17% de todas as mulheres entrevistadas. A 

maioria delas, 55,9%, estava casada na época da pesquisa de campo.  

 

Figura 29 – Gráfico: perfil das mulheres entrevistadas, 

de acordo com a situação conjugal 
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 Entrevista realizada com Teílva Oliveira Damasceno, em 13/2/2014. 
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Sem trabalho, o que Marsuíta possui é a garantia do dinheiro depositado em sua 

conta no banco de Itaituba pelo Programa Bolsa Família e a ajuda de sua mãe com alguns 

mantimentos.  De segunda a sexta-feira, sua rotina começa às 6 horas e termina às 22 horas:  

“Eu não tenho emprego, minha situação é toda simples, eu não tenho nada. Eu só 

compro o alimento deles [filhos], caderno escolar, a merenda deles e é só isso. São 

124 reais por mês e é só. A passagem é 40 reais, 20 para ir, 20 para voltar, no final 

não acaba sobrando muita coisa.  

Todos os dias eu faço o café da manhã para os meninos com café, leite e pão com 

manteiga. Eles vão para a escola, eu fico aqui fazendo as coisas, quando estou com 

coragem. Quando não estou, vou para a minha cunhada e fico escutando música com 

ela. Caso contrário, vou para a beira do rio e lavo louça, faço a comida.  E quando eu 

não como mortadela, como peixe, linguiça, galeto. O almoço acontece às 12 horas  

porque eles saem da escola às 11h30. Depois eles vão tomar banho no rio. Aqui não 

tem poço, geladeira, banheiro. É só a casa mesmo. Eu vim da colônia na coragem 

para que meus filhos pudessem estudar. À tarde eu fico descansando, à noite vou 

assistir à novela na casa da vizinha, até às 21horas. Depois a gente vem dormir. 

Janta lá pelas  20 horas e vai dormir lá para as 22horas. Os meninos dormem mais 

cedo
134

.” 

 

Marsuíta não terminou os estudos. Ela faz parte das mulheres entrevistadas que 

não terminaram o Ensino Fundamental (35,3%), conforme o gráfico: 

 

Figura 30 – Gráfico: nível de escolaridade das mulheres entrevistadas  
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 Entrevista com Marsuíta Mendes Pedroso, realizada em 2/3/ 2013.  
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Marsuíta, na época, tinha um novo namorado. Conseguia lidar com os filhos, o 

namorado, a falta de emprego e dinheiro. Seu sonho, como me relatara, era continuar os 

estudos para um dia ser policial.  

 

“Eu quero ser PM porque é bonito, os fardamentos delas, o uniforme. Eu acho a 

pessoa muito melhor do que os outros. Tem gente que é delegado, promotor e se 

acha. Esse uniforme é importante, é para dar prazer para os pais, dizer que a pessoa 

foi alguém na vida.” 

 

Ainda com a falta de estudo e perspectiva de trabalho, e a preocupação com os 

filhos, Marsuíta, aos poucos, acaba mostrando outros de seus interesses.  

 

 “Eu gosto de festa, mas ele não gosta. Eu não gostava dele. Ele trabalhava, puxava 

óleo para o pessoal no garimpo. Eu não sofri não, fui para o Trairão e fui 

esquecendo. Até hoje ele é louco por mim, mas eu não quero, eu me sinto mais livre.  

Eu faço muita coisa, eu curto com quem eu quero, faço minhas brincadeiras com 

quem eu quero. Meus filhos não “empatam” 
135

, eles estão pequenos. Quando eles 

crescerem e  quiserem ir para o rumo do pai deles, eles vão. Enquanto estão 

pequenos, eles me acompanham
136

. 
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 Empatar é um termo usado em Pimental que significa impedir, atrapalhar alguma ação. 

136
 Entrevista realizada com Marsuíta Mendes Pedroso, realizada em 2/3/2013. 
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Figura 31 – Foto: Marsuíta com um de seus filhos 

 

Foto tirada em 2/3/2013, durante a pesquisa de campo realizada em Pimental (PA). 

 

Assim, mais do que mãe e da obrigatoriedade que ela se atribui  para cuidar dos 

filhos, Marsuíta mostra que também não deixa de fazer o que gosta. Festa, trabalho e outras 

relações não deixam de fazer parte de sua vida, embora com as dificuldades por ela relatadas, 

como a falta de dinheiro e estudo. 

Questionada sobre sua posição em relação à hidrelétrica, Marsuíta não se diz 

contra, nem a favor:  

“Se a hidrelétrica sair ou não, não importa. Eu não vou empatar a ação do governo. 

Só penso nos filhos, em onde vou colocar meus filhos para estudar.  

Eu ainda não pensei para onde vou... sou pobre, não tenho condição de comprar uma 

casa para mim. Eu não tenho nada, essa casa é da minha mãe, o que tenho são meus 

filhos e minhas coisas. Minha mãe diz que, se a barragem não encher lá na colônia, 

eles ficam. Mas o pessoal nas reuniões diz que lá vai encher também. Meus pais 
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estão pensando em construir a casa lá para cima do morro. Eu vou morar em cima 

do morro? Vou nada. É difícil de isso acontecer
137

”. 

 

Como explicitado nessa narrativa, elementos como a preocupação com os filhos e 

outros como a presença de Deus como aquele que vai determinar um destino a partir da 

ameaça da chegada da hidrelétrica são muito citados durante as entrevistas com as 34 

mulheres de Pimental,. Elas se colocam em uma posição que acreditam que deva pertencer à 

mulher,ou seja, passiva diante dos acontecimentos (já que oram e entregam para Deus sua 

sorte com relação à usina hidrelétrica), preocupação prioritária aos filhos e à família (antes de 

elas mesmas). Essa imagem que elas têm da mulher, obviamente, é aquela que, culturalmente, 

está representada na sociedade à qual pertencem: mulher é sempre, como mostra Spivak 

(2010) o ser subalterno, sempre aquela que está à margem (MARTINS, 2009, p. 141). 

Ainda assim, em suas falas – ou mesmo nas entrelinhas de suas entrevistas 

captadas por uma constante observação de seus cotidianos – essas mulheres revelam 

diferentes saídas para viver seu dia a dia  e a posição de subalternas. Seja na cantoria de Maria 

José que, apesar de ser proibida de cantar, encontra um meio para fazê-lo, ou no fato de 

Marsuíta ignorar a opinião do companheiro e continuar indo às festas, ou na escolha que Ana 

fez pelo esporte e não pela igreja, as mulheres resistem, pouco a pouco, passo a passo a sua 

posição à margem, à subalternidade. 

 

4.4. E a vida continua, com a hidrelétrica 

Antes de chegar a Pimental, imaginava que seus moradores já não investissem em 

melhorias de infraestrutura no local, já que com a construção da  hidrelétrica, o plano seria 

que Pimental estivesse debaixo d’água em pouco tempo. Assim, não valeria a pena construir, 

comprar ou reformar casas, por exemplo. Essa hipótese, no entanto, foi descartada logo nos 

primeiros dias em que cheguei, pois  o que notei  foram casas sendo construídas, planos em 

Pimental sendo feitos.  
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 Entrevista realizada com Marsuíta Mendes Pedroso, em 2/3/2013. 
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Figura 32 – Foto: casa sendo construída em Pimental 

 

Imagem tirada em 27/02/2013, durante a pesquisa de campo realizada em Pimental (PA). 

 

“Eu não sabia da usina hidrelétrica quando cheguei aqui, no ano passado. Só depois 

fui ver que essa conversa de barragem é antiga, de muitos anos. Mas acho que a 

gente não vai se apegar a esse detalhe e dizer: `eu não vou fazer isso por causa da 

barragem´. Por isso, eu continuo aqui e vivendo a minha vida, fazendo o que eu 

gosto de fazer. A gente não pode viver a vida inteira em função disso, vai que a 

hidrelétrica não aconteça e, se acontecer, Deus é quem sabe. Não vou deixar de fazer 

o meu plano de vida por causa de barragem, de hidrelétrica
138

”.  

 

“Eu sou contra (a construção da hidrelétrica). Tudo o que construímos ou estamos 

construindo será destruído pelo governo. Ele acha que tem o direito de chegar aqui 

nessa vida que nós construímos e destruir tudo e, ao mesmo tempo, ele diz que 

protege. Mas eu acho que isso não é proteção. Se ele quer proteger, ele não deve 

destruir um lugar desse aqui. Não é só uma questão de bens materiais, tem também o 

lado sentimental pelo lugar. Pimental para mim é a minha vida.  

Para onde o governo vai mandar a gente? Será que vai ser como aqui? Encontrar um 

lugar como aqui eles não encontram mais não. Tem muita gente carente que mora 

aqui e vai ao rio, pesca, vende e coloca a comida na mesa. Será que no outro lugar 

tem o mesmo rio? Será que tem como a pessoa sobreviver?  

                                                             
138

 Entrevista realizada com Simone da Rosa de Oliveira, em 12/2/2013. 
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Infelizmente, o que a gente pode fazer é sair. Se ficar, vai morrer afogado, vai alagar 

tudo. Então, por enquanto vou vivendo, sem pensar muito no amanhã
139

”. 

 

“Meu marido me perguntou: por que você quer construir uma casa sabendo que tudo 

vai para o fundo d´água? Mas eu disse que não é como um relâmpago, isso vai 

demorar anos e anos. Até vir a barragem, minhas filhas vão estar moças, até casadas. 

Ainda tem muita vida para viver aqui, muita história para contar.  

Só saio quando me disserem que todos terão que sair.  Meu destino só Deus sabe, 

estou pedindo a direção de Deus, para onde Deus mandar, eu vou
140

”. 

 

Chegar, a hidrelétrica chega, muda o dia a dia, traz preocupações, intensifica 

conflitos, rearranja-os, assim como tantos outros fatores que interferem no cotidiano dessas 

mulheres. Da borracha à hidrelétrica, essas mulheres se casaram, descasaram, tiveram filhos, 

viajaram, estudaram, encontraram novas formas de ganhar a vida, voltaram a Pimental e 

continuam vivendo.  

A hidrelétrica já chegou a Pimental, e o deslocamento de seus moradores pode ser 

apenas uma questão de tempo. Viver com a hidrelétrica passou a ser, para essas mulheres, 

mais um elemento necessário em suas vidas.  

Assim, essas diferentes mulheres, com trajetórias e modos de pensar diversos, 

encontram distintas formas para lidar com a hidrelétrica, ou por meio da  religião, ou nos 

movimentos de  resistência à obra, preocupando-se com os filhos, no gosto pelas festas, no 

sonho de continuar os estudos ou até pretendendo trabalhar fora de Pimental. Essas mulheres 

mostram que continuam lutando e vivendo, apesar da hidrelétrica. 
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 Entrevista realizada com Regina Nonato dos Santos, em 11/2/2013. 
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 Entrevista realizada com Adinalva dos Santos Souza, em 21/2/2013. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
 

“De que forma uma hidrelétrica modifica o modo de vida existente mesmo antes 

do início de sua construção?” A questão mencionada  e que me fez decidir por estudar a 

análise de situação de fronteira em Pimental, ante a  iminente chegada da UHE de São Luiz 

do Tapajós também me posicionou diante de realidades marcadas por muita tensão, com 

bastante intensidade elementos  com os quais convivi durante todo o processo de elaboração 

deste estudo, como pontuei na primeira narrativa desta dissertação, ainda no primeiro 

capítulo.  

Região que representa a última fronteira da América Latina (MARTINS, 2009, p. 

132), a Amazônia está repleta de conflitos. Não foi outro o cenário que procurei analisar: 

temporalidades, atores, visões de mundo e culturas que, ao se encontrarem, se desencontram. 

E mais,  estudar como esses conflitos são mobilizados, depois da  chegada da hidrelétrica de 

São Luiz do Tapajós.  

Assim como outras localidades da Amazônia, Pimental vem sofrendo o processo 

de exploração e conflitos desde sua fundação. Foi-se o tempo do látex e do auge do ouro. 

Atualizada por meio de uma política de desenvolvimento do País, promovida pelos governos 

de Lula e Dilma, a exploração chega novamente a Pimental com um novo objetivo, o de 

aproveitar o potencial energético do rio Tapajós com vistas para o desenvolvimento do País. 

Mais uma vez Pimental servirá de aporte de recursos renováveis em prol dos interesses 

nacionais, definidos nos centros hegemônicos do poder nacional, sem ser percebido com base 

em  sua realidade, sob o ponto de vista dos próprios habitantes,  que estão  à margem do poder 

decisório. Pimental aparece, agora, no mapa brasileiro, para ser colocada debaixo d´água.  

Conquanto o processo de leilão da obra esteja parado desde o segundo semestre 

de 2014, a hidrelétrica existe. A partir de sua chegada, o processo de construção da obra 

começa e diferentes atores aparecem, novas formas de articulação e sociabilidade são 

construídas. Articulações entre ministérios, empresas, movimentos sociais são criadas.  

Todos esses e outros acontecimentos prévios à sua construção, aliados à própria 

ameaça de destruição do local, têm mudado a dinâmica das relações sociais em Pimental. À 

primeira vista, moradores relatavam a mudança que sentiam depois de  saberem da 

possibilidade de construção da obra, isto é ,  a divisão  entre aqueles que se posicionam contra 

o empreendimento ou aqueles que não demonstram qualquer resistência à obra.   

Porém, tanto os relatos dos moradores quanto a própria territorialidade de 

Pimental mostraram elementos para além do conflito daqueles que são contra e dos que estão 
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a favor da obra, revelando que a vinda dessa frente pioneira é mais um dos momentos de 

situação de fronteira aí vivida.  

Antes dela, Pimental já esteve diante da expulsão dos índios pelos migrantes que 

atuavam na exploração da borracha e construíram a igreja católica, presenciou a inserção dos 

primeiros elementos da modernidade, com as primeiras ações do Estado por meio da 

construção da escola, das rodovias, por promover a colonização na Amazônia e ter  recebido a 

igreja evangélica.  

Não só os moradores, por meio de seus relatos, mostram essa trajetória, mas  a 

própria territorialidade de Pimental a demonstra. Desde os diferentes tipos de casas 

construídas, que revelam diferentes tempos até o contínuo processo de deslocamento daqueles 

que outrora haviam sido agentes da frente de expansão e que hoje são expulsos da 

centralidade de Pimental por novos agentes, mostram o que está por trás dos conflitos e 

mudanças mobilizadas pela usina hidrelétrica. 

Uma das principais constatações do estudo foi o fato de o conflito em relação à 

hidrelétrica, mais do que ser expresso por meio de discursos políticos formalizados, como a 

questão político-partidária ou em relação aos impactos socioambientais, produziram 

figurações de oposição tendo por referência a localização de moradia e a confissão religiosa, 

elementos peculiares na forma de enfrentamento da questão em Pimental. 

Pude perceber na localidade que, além daqueles que estão contra e a favor da 

obra, há também outras duas principais distinções: os católicos e evangélicos e aqueles que 

moram na ponta de baixo e os que estão na ponta de cima. São essas as distinções que, nas 

entrelinhas das entrevistas e na configuração do território, expressam os diversos momentos 

da fronteira e dos agentes de expansão.  

Por meio dos elementos de figuração (Elias&Scotson, 2000) que os moradores de 

Pimental usam para distinguir aqueles que moram na ponta de cima e os que estão na ponta 

de baixo, constata-se que, enquanto a centralidade de Pimental está na ponta de baixo, onde se 

localizam os “ricos” e os principais serviços (escola, padaria, bares), a periferia está na ponta 

de cima, onde vivem os “barraqueiros”.  

A ponta de baixo representa,,ainda, a entrada dos agentes de expansão, já que nela 

se deu o início da ocupação e foi construída a primeira sede da Igreja de São Sebastião e é a 

partir dela que o fluxo de deslocamento de fronteira acontece, pois os agentes da frente de 

expansão que chegavam, expulsaram os que lá estavam para a ponta de cima. 

Nesse fluxo de deslocamento, apresentou-se para mim, durante a pesquisa de 

campo, o seguinte cenário: os católicos, que no início do século XX eram os agentes de 
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expansão em Pimental, com o advento da construção da usina hidrelétrica, estão à margem, na 

ponta de cima, enquanto que a centralidade de Pimental é ocupada pelos evangélicos. 

Não só o fluxo de deslocamento mostra as transformações nas relações sociais e 

de poder, mas, durante as entrevistas, ficou claro que os católicos estão perdendo espaço 

também em seus adeptos, já que todos os entrevistados que não declararam ter religião, têm 

origem católica.  

Ao analisar essas mudanças com relação à usina hidrelétrica, observa-se que a 

maioria dos católicos está contra a obra, ao mesmo tempo em que a maior parte dos 

evangélicos não oferece qualquer resistência ao empreendimento. Seguindo essa análise, são 

os chamados “barraqueiros” os católicos que se posicionam contra a hidrelétrica, enquanto 

que os “ricos”, os evangélicos, não exercem qualquer manifestação de resistência. 

Pelo fato de os católicos serem os que vêm sofrendo há mais tempo o processo de 

expulsão, há por parte deles  uma resistência maior, ao mesmo tempo em que os evangélicos, 

sendo  os agentes de expansão da fronteira, ganham mais espaço em Pimental e abrem 

caminho para a chegada da hidrelétrica. Importa citar que, durante as entrevistas, os 

evangélicos foram os que mais se apropriaram dos valores do capitalismo, como o trabalho, 

por exemplo.  

Depois da chegada dos evangélicos em Pimental, as festas diminuíram, as partidas 

de futebol passaram a ser cada vez mais escassas e os valores culturais vêm, aos poucos, 

dando lugar a símbolos e eventos pátrios. A Festa de São Sebastião, motivo pelo qual 

Pimental recebia até a década de 1980 visitantes de toda a região do Alto e Médio Tapajós, 

não consegue receber apoio da totalidade dos moradores de Pimental, enquanto que a 

comemoração do Dia da Independência do Brasil é realizada em toda a comunidade, desde a 

ponta de baixo até a ponta de cima.   

Ao promover a mudança da celebração do santo que significava o messianismo, 

isto é, o permanente deslocamento pelo território em busca do messias e da terra prometida, 

pelos ritos pátrios do Dia da Independência (desfile, hino nacional, etc.), a Assembleia de 

Deus, como agente mais recente de expansão e com mais adeptos, mostra que esta frente de 

expansão não se desloca em direção ao passado, como é próprio dos movimentos milenaristas, 

mas abraçam o futuro, ainda que o preço seja o alagamento definitivo da região: eis a porta 

aberta para a entrada da hidrelétrica de São Luiz do Tapajós.  

São os diferentes códigos e figurações que me foram  apresentados durante as 

entrevistas e observações no trabalho de campo, que me levaram à constatação de que mais do 

que criar uma divisão em Pimental entre aqueles que estão contra e os que estão a favor da 
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obra, a usina hidrelétrica mobiliza os diversos conflitos existentes, a partir dos momentos de 

fronteira pelos quais tem passado. São os diferentes agentes da frente de expansão, com 

perspectivas de mundo, temporalidades e culturas distintas que convivem, ou melhor, estão 

em conflito em Pimental.  

Todo esse cotidiano de encontro nos desencontros são vividos mais de perto pelas 

pessoas que estão mais presentes no cotidiano.  Dado que os homens passam a maior parte do 

tempo (semanas, meses e, em alguns casos, anos) fora de Pimental, seja na pesca, no garimpo, 

na roça ou na extração de madeira e palmito, são as mulheres que convivem dia a dia todas 

essas transformações.  

As 34 mulheres de Pimental que entrevistei, pontuaram em suas falas, 

principalmente, elementos como a preocupação com os filhos e a presença de Deus como 

aquele que vai determinar um melhor destino para ela e sua família diante da ameaça da 

hidrelétrica. Elas se colocam em uma posição que acreditam que deva pertencer à mulher, ou 

seja, passiva diante dos acontecimentos. Essa imagem que elas têm da mulher, obviamente, é 

aquela que, culturalmente, está representada na sociedade à qual pertencem, isto é, mulher é 

sempre, como mostra Spivak (2010), o ser subalterno, sempre aquela que está à margem 

(Martins, 2009, p. 141). 

Ainda assim, em seus depoimentos – ou mesmo nas entrelinhas de suas 

entrevistas captadas por uma constante observação de seus cotidianos – essas mulheres 

revelam diferentes saídas para viver seu dia a dia e a posição de subalternas. Seja na cantoria 

de Maria José que, apesar de ser proibida de cantar, encontra um meio para fazê-lo, ou no fato 

de Marsuíta ignorar a opinião do companheiro e continuar indo às festas, ou na escolha que 

Ana fez pelo esporte e não pela igreja, as mulheres resistem, pouco a pouco, passo a passo a 

sua posição à margem, à subalternidade. 

Esses são alguns dos elementos que esta pesquisa captou e que podem somar aos 

futuros estudos com relação ao cotidiano dessas mulheres e como ele se reproduz na História, 

nas tomadas de decisões e mudanças sociais. 

O dia a dia dessas mulheres, o processo de expulsão vivido pelos católicos que 

outrora expulsaram os índios, a chegada dos novos agentes da frente de expansão, os 

evangélicos, que, com uma crescente aceitação por parte de outros moradores de Pimental, 

abrem caminhos para a chegada da hidrelétrica, constroem um conjunto de elementos e 

códigos que não poderiam ser analisados em um momento posterior à instalação do 

empreendimento hidrelétrico.  
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Pimental, passada mais de uma década do século XXI, ainda vive em uma 

situação de fronteira e mostra que a temática está cada vez mais atual e continua sendo um 

pilar na estrutura da sociedade brasileira. Dessa forma, conhecer e analisar os diversos 

conflitos presentes em Pimental, mobilizados diante da Usina Hidrelétrica de São Luiz do 

Tapajós, contribuiu para “decifrarmos a fronteira fundante do que somos, mergulhar nos 

desvendamentos por meio dos quais podemos nos reconhecer no conhecimento do que a 

sociedade brasileira é” (MARTINS, 2009). 
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ENSAIO FOTOGRÁFICO: PIMENTAL E SEU COTIDIANO
141

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
141

 Todas as fotos aqui publicadas são de minha autoria e foram tiradas durante a minha pesquisa de campo em 

Pimental e nos municípios próximos, Itaituba e Trairão.  

Crianças que vivem em uma das colônias de Pimental brincam no Igarapé Ponto 

Frio. Foto tirada em 11/2/2013.  
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Meninas que vivem em uma das colônias de Pimental brincam pular corda. Foto tirada 

em 11/2/2013.  

 

Churrasco de Mapará. Foto tirada em 11/2/2013.  
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Rio Tapajós. Foto tirada em 13/2/2013.  

 

Diferentes tipos de casas em Pimental. Foto tirada em 13/2/2013.  
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Casas continuam sendo construídas e reformadas. Foto tirada em 13/2/2013.  

 

Ponta de cima vista a partir do rio Tapajós. Foto tirada em 14/2/2013.  

 



157 
 

 

 

 

 

 

 

Crianças e jovens brincam de queimada à tarde. Foto tirada em 18/2/2013.  

 

D20 do Rosi transporta pessoas e cargas de Pimental a Itaituba. Foto tirada em 

19/2/2013.  
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Gado atravessa rodovia que liga Pimental a Miritituba (PA). Foto tirada em 

19/2/2013.  

 

Funcionários da Geosul voltam do trabalho em uma tarde de inverno amazônico em 

Pimental. Foto tirada em 19/2/2013.  
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A menina, as louças e o rio Tapajós. Foto tirada em 23/2/2013.  

 

Paisagem pós-chuva de uma das ruas de Pimental. Foto tirada em 23/2/2013.  

 



160 
 

 

 

 

 

 

 

Mulheres pescam no rio Tapajós. Foto tirada em 24/2/2013.  

 

Geizy durante um dos passeios pelo rio Tapajós. Foto tirada em 24/2/2013.  
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Uma das ruas de Itaituba. Foto tirada em 25/2/2013.  

 

Uma das ruas de Trairão. Foto tirada em 12/3/2013.  
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Uma das principais ruas de Pimental, na ponta de baixo, vista a partir da torre de 

telefonia. Ao fundo, vê-se o rio Tapajós. Foto tirada em 27/2/2013.  

 

 

Um mergulho no rio Tapajós. Foto tirada em 20/2/2013.  
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Venda de churrasquinho à noite. Foto tirada em 27/2/2013.  
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Hora de lavar a roupa em uma das colônias de Pimental. Foto tirada em 1/3/2013.  

 

Pescaria no rio Tapajós. Foto tirada em 2/3/2013.  

 



165 
 

 

 

 

 

 

Crianças saem de um dos eventos da igreja Assembleia de Deus. Foto tirada em 

3/3/2013.  

 

Igreja de São Sebastião. Foto tirada em 3/3/2013.  
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Regina abre o cupuaçu, fruta de época (inverno amazônico) em Pimental. Foto 

tirada em 3/3/2013.  

 

Marília em sua casa. Foto tirada em 9/3/2013.  
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Maria José e seu esposo durante a produção de vinho de açaí. Foto tirada em 

9/3/2013.  

 

Meninas durante um jogo de futebol. Foto tirada em 10/3/2013.  
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Festa de aniversário da Regina. Foto tirada em 10/3/2013.  

 

 

Pôr do sol no rio Tapajós. Foto tirada em 10/3/2013.  
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Figura 34 – Gráfico: Perfil dos entrevistados, de acordo com a idade.

 
Fonte: Pesquisa de campo 
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Figura 35 – Gráfico: Perfil dos entrevistados de acordo com a ocupação principal 

 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Figura 36 – Gráfico: Perfil dos entrevistados de acordo com o nível de escolaridade 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Figura 37 – Gráfico: Perfil dos entrevistados de acordo com a situação conjugal 

 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Figura 43 – Mapa: localização da Igreja Assembleia de Deus em Pimental. 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo e Google Earth 
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ANEXOS

 
 

Figura 44 – Informação do Relatório de Impacto Ambiental em relação à denominação  

de Pimental como vila 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório de Impacto Ambiental (Rima) da UHE de São Luiz do Tapajós 
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Figura 45 – Encarte publicitário sobre os “benefícios” da construção da  

UHE de São Luiz do Tapajós. 

 

 
Fonte: Eletrobras 


