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Assentamento Palmares II: Uma Experiência Inspiradora de Resistência 

"Eu acho que o momento da conquista da 

terra não é o final. A conquista da terra pra 

mim é o Início de Tudo. Resistência, ela é 

isso: ela acontece todos os dias" 

Beth Trocate, 2018 

Localização 

No município de Parauapebas, sudeste do estado do Pará, encontra-se o Assentamento 

Palmares II, cujo processo de construção teve início em junho de 1994. O Assentamento se localiza 

a cerca de 20 quilômetros ao norte do centro do município (5°57’S 49°50’W) e no seu interior, 

ocupando uma área de 25 hectares, doada pelas famílias do próprio assentamento, funciona desde 

2011 o Instituto de Agroecologia Latino Americano Amazônico, o IALA Amazônico. 

 

Principais características 

A região do sudeste do Pará é caracterizada pelo relevo plano a cerca de 200 metros acima 

do nível do mar e faz parte do bioma da Amazônia, apesar do alto nível de desmatamento na região. 

É nessa região, no município de Parauapebas, que se encontra também a Serra de Carajás, local 

onde a maior mina de minério de ferro a céu aberto vem sendo explorada desde 1984 pela empresa 

Vale S.A (antiga Vale do Rio Doce). O Complexo Minerador de Carajás se encontra dentro da 

Floresta Nacional de Carajás e faz parte de uma série de grandes obras colocadas em prática pelo 

governo militar a partir das décadas de 1960 e 1970 para consolidar o projeto de desenvolvimento 

escolhido para o país na época. 

O período se caracterizou também pela abertura de grandes rodovias - como a 

Transamazônica - que aumentaram o contingente migratório para a região, o que fazia parte da 
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política de integração do território nacional durante os anos 1970. O slogan utilizado pelo governo 

neste período - "levar homens sem terra para a terra sem homens" - além de justificar a fomentação 

da migração, principalmente proveniente do nordeste, deixava claro a invisibilidade dos povos 

tradicionais já estabelecidos da Amazônia para o Estado. A implantação de “Grandes Projetos” e 

das Superintendências de Desenvolvimento Regionais (SUDAM, na Amazônia) durante o regime 

militar incentivou a produção mineiro-siderúrgica, a implantação de hidrelétricas e a pecuária 

extensiva, projetos esses que tem como base a promoção de forte concentração fundiária, mudando 

drasticamente e violentamente a organização espacial antes existente na região amazônica. 

Por outro lado, o surgimento do garimpo de ouro na Serra Pelada (Curionópolis - PA) em 

1979, aumentou a migração de camponeses, pequenos proprietários e sem terras de todo o país 

para a região de maneira muito rápida. As atividades de garimpo em Serra Pelada tiveram duração 

de pouco mais de uma década e chegaram a contar com mais de 10.000 garimpeiros morando e 

trabalhando na região por dia, o que gerou uma tensão e disputas entre as formas de uso da terra 

ligadas ao campesinato e os interesses do Estado, via Grandes Projetos, que dura até os dias de 

hoje. Na década de 1980, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) Pará, que por 

sua vez foi fundado por ex-garimpeiros de Serra Pelada, passou a promover mudanças qualitativas 

na disputa político territorial na região. O movimento passa então a protagonizar ações de 

enfrentamento à concentração fundiária que assola, principalmente, as regiões do sul e sudeste do 

Pará, por meio de ocupações de grandes propriedades e enfrentamento direto aos grandes 

proprietários, grileiros e outros atores hegemônicos. 

O Pará é um dos estados brasileiros que conta os mais altos índices de conflitos por terra 

nos últimos trinta anos, além de ter sido palco dos dois maiores massacres no campo na História 

recente do país: Eldorado de Carajás (1996), e Pau d’Arco (2017), com 19 e 10 pessoas 

assassinadas, respectivamente, segundo os dados oficiais. Segundo os moradores da região, ao se 

contar as vítimas póstumas aos eventos dos massacres, seja por ferimentos causados na ocasião, 

ou por consequências psicológicas e afins, o número de vítimas pode chegar a triplicar. Para além 

dos massacres, situações onde 3 ou mais vítimas são assassinadas numa mesma ocasião (segundo 



 

BRASIL   

 
 

a metodologia da CPT), na região sul e sudeste do Pará, os assassinatos resultantes da luta pela 

terra não são incomuns, sendo a maioria deles não investigados e punidos.  

A luta pelo acesso à terra na região, é constituída de gente com histórias marcadas pela 

despossessão, pela migração e pelo despejo, muitas vezes ao longo da vida inteira: 

"Fui criada migrando de município a município nessa região. Uma família 

pobre, sem posse nenhuma, vivendo de aluguel [...] em condições que eu posso 

dizer, hoje, sub-humanas. De não ter casa pra morar, de não ter terra pra plantar... 

De viver na terra dos outros... Incomodava, dava um certo tempo tinha que sair." 

Beth Trocate 

 

O Assentamento Palmares II 

O processo de luta e construção do Assentamento Palmares II, o maior do estado e um dos 

maiores do Brasil, teve início em 1994, quando cerca de 2.500 famílias sem-terra ocupam uma 

área sob concessão da empresa Vale S. A., sendo em seguida despejadas. Sem desistirem, a luta 

pela regularização do assentamento segue com a ocupação da sede do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), em Marabá, onde ficaram acampados ao lado da sede 

por seis meses. Ao saírem do acampamento, as famílias sem-terra andaram em marcha pela estrada 

até o município de Parauapebas, (cerca de 170km) e ocuparam a câmara municipal de Parauapebas, 

em 1996. Após esses anos de pressão, a área da antiga Fazenda do Rio Branco é finalmente 

desapropriada e dá lugar aos Assentamentos Palmares I e Palmares II, que passam a ser 

regularizados. 

O caso de Palmares II torna-se especialmente inspirador por conta das iniciativas de caráter 

produtivo, cultural e formativo, que sempre foram valorizadas pelas famílias do assentamento, 

desde seus primórdios. Foi durante a ocupação em frente à sede do INCRA, em Marabá, em 1994, 
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que a primeira escola começou a tomar forma. Organizadas pelos próprios acampados, as primeiras 

aulas foram ministradas embaixo de árvores. Clívia, diretora da escola Crescendo na Prática, 

lembra da época “Tinha muita criança de pais acampados. Então começamos a ver quem tinha 

habilidade no ensino e a organizar as aulas”. Ao longo dos anos, com a regularização do 

assentamento e através de muitas mobilizações, lutas e negociações com a Prefeitura, as escolas 

Crescendo na Prática e Sallete Moreno são hoje espaços onde o movimento se faz presente na 

formulação da pedagogia da formação das crianças. As escolas hoje contam com a maior parte de 

professores de dentro do assentamento, sempre levando a realidade da história das famílias, do 

território e da luta pela terra para a sala de aula dos educandos. 

Nas palavras de Beth Trocate, assentada e militante do MST, o assentamento Palmares é a 

materialização da resistência:  

"Se você chega em uma comunidade dessa, ampla, organizada, com muitas 

conquistas... Que não é uma comunidade que tá na concepção de muita gente. De 

achar que quem ta na zona rural, quem ta no campo tem aquela vida atrasada... 

Chegam numa comunidade dessa com asfalto, com posto de saúde com praças 

públicas, com três grandes escolas, às vésperas de ter uma escola de Ensino Médio: 

pra mim isso é a materialização da resistência" - Beth Trocate, Assentada e 

Militante do MST, 2018 

Assim, a experiência do Assentamento Palmares II, é uma permanente experiência de 

resistência e inspiração no acesso à terra, onde as vidas marcadas pelo despejo tornam-se vidas 

marcadas pela esperança. Onde o habitar, conviver, comer e cuidar tomam o lugar do acumular e 

especular: A fazenda, antes um grande latifúndio improdutivo, pertencente a apenas uma família 

com algumas cabeças de boi, tornou-se lugar da moradia, da provisão de alimentos e do encontro 

para as mais de 10.000 pessoas que hoje lá habitam. 

A prática do comer encontra sentido nesse espaço apropriado pelos camponeses à medida 

que, das poucas cabeças de gado que antes ocupavam a região, agora se produz alimentos. "Aqui 
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eu produzo a mandioca, a galinha, o milho [...] o feijão", relata Beth. E comer não significa somente 

o suprimento energético, mineral e orgânico que mantém o humano biologicamente vivo, mas a 

prática cultural de conviver com os seus semelhantes, comer é também cultura e convívio. Beth 

relata ainda "[a gente] produz aquilo que minimamente garante a subsistência da minha família, 

de outras famílias que chegarem, de pessoas que podem chegar na minha casa a qualquer momento 

e ter aquilo pra gente oferecer, pra mostrar...". 

Uma importante iniciativa que condensa a importância e o peso dado às atividades de 

formação e produção se deu na vicinal do Limão, onde uma porção do assentamento foi escolhida 

por famílias da região, dentre elas a de Beth, para produzir coletivamente. O grupo formado pelas 

famílias denominava-se “Filhos da Terra”, coletivo que se manteve até a criação, neste mesmo 

espaço, do Centro de Formação do MST, espaço para a formação e organização do movimento no 

sudeste do Pará. Mais tarde, o centro foi pensado para a construção do Instituto de Agroecologia 

Latino Americano Amazônico, o IALA Amazônico, inaugurado em 2011.  

Linha do Tempo 

 

 

Aspectos Legais 
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A luta pela terra protagonizada pelas famílias de Palmares II se coloca diretamente em 

oposição à concentração de terras representada pelo latifúndio, configurando assim um combate 

direto à desigualdade no acesso à terra. A ocupação de terra que reivindica a Reforma Agrária, isto 

é, a desapropriação da propriedade privada que não cumpre função social, é amparada pelo artigo 

V da Constituição Brasileira promulgada em 1988. Assim, em março de 1996 foi executado o 

instrumento de desapropriação para fins de reforma agrária da área referida, localizada na antiga 

fazenda Rio Branco, bem como a portaria de criação do Assentamento Palmares que, 

posteriormente, em 2001, seria desmembrado em Palmares I e II. 

A criação do assentamento pelo Instituto Nacional de Reforma Agrária - INCRA deve 

garantir, segundo o instituto, aporte de recursos de crédito, Apoio à Instalação e de crédito de 

produção de responsabilidade da União; Infraestrutura básica (estradas de acesso, água e energia 

elétrica) de responsabilidade da União; Titulação (Concessão de Uso/Título de Propriedade) de 

responsabilidade da União. 

IALA Amazônico: educação como estratégia de acesso à terra 

O Instituto de Agroecologia Latino Americano - IALA Amazônico - se constitui a partir 

da concepção de tornar-se espaço de reflexão sobre a expansão capitalista e as lutas sociais. A 

constituição do instituto é desdobramento da decisão dos movimentos sobre a educação e formação 

como elementos fundamentais de uma guinada na estratégia de acesso à terra que se constitui a 

partir de meados dos anos 1990. Assim, são forjadas alianças com universidades da região que vão 

resultar em relações profundas entre o movimento de luta pela terra e a universidade. O livro 

"Educação do Campo, Agroecologia e Questão agrária", um dos frutos dessa experiência, foi 

produzido no processo de construção do IALA Amazônico por seus educadores e educandos como 

resultado das discussões sobre a construção teórica e pedagógica a partir do lugar da luta pela terra. 

O IALA Amazônico têm suas bases político-pedagógicas desenhadas e experimentadas 

entre 2011 e 2015, a partir da experiência dos cursos de residência agrária em suas duas primeiras 
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turmas, denominadas “Índia Tuíra”1 (2011-2012), e “Seu Sabá”2 (2013-2015). Essas turmas 

contaram com cerca de 46 educandos de, pelo menos 7 estados brasileiros e 1 equatoriana. O 

objetivo era reunir experiências de luta e acesso à terra em um processo pedagógico para formar e 

produzir conhecimento a partir das lutas concretas. O entendimento se tratava de uma “ação 

educativa inserida em territórios de lutas sociais e, portanto, imersos nos contextos dessas lutas e 

com demandas de urgência dos agentes que lutam”. Assim o desafio inicial do IALA Amazônico 

se deu nas circunstâncias de construir um programa político-pedagógico com opções teóricas e 

metodológicas compatíveis com a luta pela terra e seus conflitos na Amazônia, de forma que se 

fosse possível explorar a diversidade de experiências de acesso à terra e de formas de exploração 

e espoliação. 

  

                                                 
1 Referência a Tuíra, do povo Kayapó, que em 1989 tocou o rosto do então presidente da Eletrobrás com 
seu facão, em ato de resistência à construção da Usina Hidrelétrica (UHE) de Kararaô, que inundaria 
territórios dos povos do Xingu. Anos depois o projeto viria denominar-se UHE Belo Monte. 
2 Referência ao camponês conhecido como “seu Sabá”, assentado de Reforma Agrária na região de 

Belém-PA, referência da prática agroecológica na Amazônia e brutalmente assassinado em 2012. 
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A Questão da Terra na Construção do IALA 

Destaca-se na sua construção, uma espécie de reviravolta no pensamento crítico a partir 

das lutas na Pan-Amazônia, considerando as particularidades que a região guarda em relação à 

diversidade de situações de exploração e espoliação. Seja ela em relação à mercantilização da terra, 

da água ou mineral, seja em relação à diversidade de formas de territorialidades e resistência que 

guardam formas de sentir e de pensar o território, que são constantemente ignoradas pelo 

pensamento hegemônico, incluindo o pensamento crítico. É partindo dessa interpretação, que 

emana de demandas concretas dos movimentos sociais envolvidos, em particular da Via 

Campesina, que se funda a prática de constituir uma outra forma de construção de conhecimento 

no IALA Amazônico. 

O diálogo com leituras críticas convencionais, sem prescindir a existência de relações, 

atores e formas de sentir e pensar ignoradas pela expansão capitalista na região, se coloca como 

primeiro princípio teórico-político para a construção curricular. Como segundo princípio 

orientador, deve-se considerar também de forma horizontal e equivalente aos educadores, as 

formas dos educandos de sentir e pensar o território, forjadas a partir das suas experiências 

concretas nas dinâmica conflitivas, considerando que são os próprios protagonistas de uma grande 

diversidade de experiências. Assim, como terceiro princípio orientador, busca-se novas formas e 

novos horizontes para a teoria crítica quando confrontada por outras visões de sentido, a partir da 

luta, de forma que sua construção seja sempre aberta.  

Dessa forma, as opções metodológicas também não poderiam ser convencionais. De modo 

a trazer concretude aos princípios definidos, os mapas de conflitos produzidos em diálogo com os 

educandos foram como pontos de partida que vão das realidades concretas vividas à formação. De 

modo complementar, a experimentação destas realidades de conflito e acesso à terra é 

proporcionada pelos trabalhos de campo, onde as discussões teóricas se encontram nas distintas 

realidades dos locais visitados como fomentadoras da interpretação e discussão concreta das lutas 

pela terra. 
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O espaço do IALA, além de ser palco de uma outra formação, que desafia os caminhos 

oferecidos pelas instituições "comuns" e constrói discutindo horizontalmente sobre temas que 

permeiam a realidade da vida, é local de práticas que vão de encontro a esses ideais. Parte da mata 

ciliar do rio Parauapebas, que havia sido desmatada, foi reflorestada pelos educandos e educadores, 

utilizando sementes criolas de espécies nativas. O IALA conta também com um banco de mudas 

dessas plantas criolas, que são doadas aos agricultores do assentamento, para construção da 

soberania de produção alimentar sem utilização de agrotóxicos. Além disso, foi construído por 

mutirão, a Casa de Sementes, que também atua fortalecendo a relação de solidariedade e ajuda 

mútua entre as famílias de agricultores, uma vez que lá, tanto de recebe, quanto se doa sementes 

criolas. 

A constante luta para que se mantenha a soberania, tanto alimentar, quanto de uma 

pedagogia que seja pautada na realidade da luta pela terra são prioritárias no que diz respeito ao 

Instituto. As famílias responsáveis por sua manutenção, mesmo enfrentando dificuldades 

financeiras em alguns momentos, têm clareza da decisão de manter o IALA fora de projetos 

privados e afins. A independência intelectual e produtiva é colocada em primeiro lugar, uma vez 

que ela permeia todo o processo da própria criação da metodologia e do Instituto em si. Esse 

aspecto influencia nos projetos e faz com que os projetos futuros a serem implementados no IALA 

precisem ser cuidadosamente pensados e desenhados. Levando em conta esta realidade, as famílias 

e educadores envolvidos em sua constante construção realizarão em Julho de 2019 um seminário, 

marcando os 10 anos do IALA, onde suas diretrizes, novos projetos e caminhos futuros serão 

discutidos e traçados. 
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