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Resumo 
 

Os confrontos entre latifundiários e despossuídos da terra, sempre alimentaram a história política do Brasil. 

Desde o período colonial, até o período atual, homens e mulheres lutam pelo direito a terra e por uma vida 

melhor, a consolidação do latifúndio no país é histórica e sempre legitimada pelo Estado. O Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) surge no contexto de luta e exclusão, o posseiro expulso da terra, 

organiza-se e segue na luta pelo direito de propriedade no campo, transformando o espaço em território, 

tombando nos confrontos contra jagunços e o aparato policial, no entanto, o próprio Estado que o oprime e o 

assassina, alimenta-o na luta para a conquista na terra e o sonho de tornar-se membro de um assentamento. 

Palavras-chave: Terra, Território, Assentamento. 

 

Abstract 
 

The confrontations between landowners and those people who do not have a piece of land have always fueled 

the political history of Brazil. From the colonial period, until the current period, men and women have struggled 

for the right to land and for a better life, the consolidation of the land property in the country is historical and it is 

always legitimized by the State. The Movement of Landless Rural Workers (MST) appears in the context of 

struggle and exclusion, the squatter expelled from the land, organize himself and continue in the fight for 

property rights in the countryside, transforming the space into territory, falling in the confrontation against 

jagunços and the police apparatus, however, the State that oppresses and assassinates them is the same State that 

nourishes them into the struggle for the conquest of the land and the dream to become a member of a settlement. 

Key words: Land, Territory, Settlement. 

 

Introdução 

 

Desde o ano de 1997, todo mês de abril, muitos integrantes do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Estado paraense, marcham em direção à capital do 

Estado, no intuito de montar acampamento na Praça do Operário no bairro de São Braz 
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(centro de Belém). Neste período, vários integrantes do movimento começam a mobilizar 

militantes por todos os assentamentos do Estado, para que possam engrossar a marcha com o 

maior número de pessoas possível. 

As pessoas que passam pela Praça do Operário em São Brás, em abril, uma semana 

antes do dia 17 deste mês, percebe a estranha movimentação (não característica a dinâmica 

social) de integrantes do MST acampados pelo local. A prática ocorre desde o ano de 1997, 

quando a tragédia completou um ano. O objetivo dos militantes do movimento é chamar a 

atenção das autoridades competentes no que diz respeito às políticas agrárias implantas no 

Estado. Com o ato, o MST visa principalmente à criação de novos assentamentos, políticas 

que visam manter o assentado no campo, justiça social no campo, assim como o 

desenvolvimento socioeconômico das famílias assentadas. 

Partindo desta analise, cabe a seguinte pergunta, a atuação do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra na Região Metropolitana de Belém tornou-se mais intensa 

após o assassinato de 19 (dezenove) membros do MST em Eldorado dos Carajás? O trabalho 

parte da hipótese de que a partir da tragédia de Eldorado dos Carajás, o movimento buscou-se 

fortalecer por meio da ocupação de terras no município de Belém e sua Região Metropolitana. 

O trabalho visa compreender a dinâmica territorial imposta pelo MST no município de 

Belém e seu entorno, assim como sua territorialização na área de estudo, partindo do 

acontecimento que vitimou os militantes do movimento na curva do “S”, partindo do recorte 

temporal 1996-2016. 

A construção do trabalho levou em consideração algumas estratégias, dentre elas, a 

construção de uma cartografia comparativa que mostra o número de assentamentos antes dos 

assassinatos de Eldorado dos Carajás e uma cartografia atual de Belém e sua região 

metropolitana, levantamento bibliográfico sobre a temática e entrevistas com militantes 

precursores do movimento no Estado Paraense. 

 

O Assentamento e o Território. 

 

O homem sempre procurou meios de modificar o espaço e assim viabilizar o seu 

cotidiano. Por mais simples e humilde que seja o ser humano, este não pode viver sem 

território, mesmo os moradores de rua apresentam um território, ainda que seja simbólico, 

como o território da mendicância ou descanso noturno.  
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Desde que o homem se fez presente na terra, necessitou de um espaço para produzir 

sua condição material e espiritual de existência. Diante do atual sistema hegemônico, 

aumentam à massa dos despossuídos da terra e desta forma, grupos buscam alternativas que 

visam sua (re)territorialização e inclusão no sistema vigente: 

 
Ao longo da história, as civilizações foram tornando o espaço em algo que estivesse 
próximo, ou seja, o vivido, aquilo que esta encarnado na constituição de sua cultura, 
os seus sonhos, as suas realizações, isto sendo fixado no que seria o território. Seria 
o lugar de meditação do ser humano com a sua cultura. Dessa maneira, grupos de 
pessoas também estabelecem entre si ligações das mais diversas e criam uma 
identidade que passa a constituir um espaço e, assim, apropriam-se de um território. 
(BELEDELLI, 2005; p.53).   

Percebemos a relação do espaço humano com a constituição de sua cultura, pois o ser 

humano transforma o espaço para viabilizar o seu cotidiano. Para autora, o território no 

assentamento surge quando as famílias ocupam um determinado espaço e passam a 

desenvolver trabalho e tecer suas relações sociais, reorganizando-o de maneira que este 

satisfaça suas necessidades. 

Com a ocupação, famílias passam a adquirir novas esperanças, e em alguns casos, uma 

identidade, pois nem todas as famílias continuam na luta, muitos, depois que conquistam a 

terra, se “acomodam”, deixando de militar. De todo modo, o que é importante neste trabalho, 

é a formação do território do assentado e a territorialização dos assentamentos na região 

metropolitana de Belém. 

 
 (...) a constituição de um território camponês, território esse que é fruto do encontro 
de sujeitos que possuem diferentes trajetórias e projetos que, ao se unirem numa luta 
comum, unem-se enquanto sujeitos sociais e políticos, herdeiros de uma tradição de 
lutas no canto que remonta Canudos, Contestado, Trombas e Formoso, Porecatu e 
tantas outras. (CASTRO, 2007; p.117). 

Nessa trajetória de lutas, são inúmeras as dificuldades enfrentadas pelos integrantes do 

movimento, tanto na ocupação, quanto no decorrer do tempo, quando aos poucos vão se 

territorializando e impondo sua territorialidade. As dificuldades dos integrantes do movimento 

começam na sua caminhada por quilômetros de estradas afora, reunindo jovens, adultos, 

crianças e idosos, sendo muitas vezes vítimas de preconceito por parte de pessoas que 

trafegam em seus veículos. 
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Esse novo território reflete a estrutura social vigente, e o assentado tem papel 

fundamental na construção e reconstrução, organização e reorganização desse novo território, 

que está ligado às trajetórias de lutas do movimento, como por exemplo, o nome dos 

assentamentos, geralmente ligados as lutas contra o latifúndio. “O território é o produto de 

uma relação desigual de forças, envolvendo o domínio ou controle político – econômico do 

espaço em sua apropriação simbólica, ora conjugados e mutuamente reforçados, ora 

desconectados e contraditoriamente articulados” (HASBAERT, 2009; p.121). 

Para (RAFFESTIN, 1993, p.143), “o território se forma a partir do espaço, e é o 

resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático em qualquer nível”, neste sentido, 

podemos afirmar que o território surge a partir do espaço. Desta forma, (RAFFESTIN, 1993, 

p.144) ainda vai afirmar que o território é “... um espaço onde se projeta um trabalho seja 

energia ou informação, e que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder. O 

espaço é a “prisão original”, e o território é a prisão que os homens constroem para si”. 

Partindo da consideração de que o território nasce a partir do espaço, consideramos o 

espaço na perspectiva de Milton Santos, pois este o considera em sua totalidade, onde cada 

ponto do espaço é solidário aos demais em todos os momentos, a isso chama de totalidade do 

espaço. Para Milton Santos, o espaço deve ser analisado mediante forma, função, processo e 

estrutura, o autor afirma que: 
 
Num dado tempo, num momento discreto, esses ingredientes analíticos podem ser 
vistos em termos de forma, função e estrutura. Mas, ao longo do tempo, deve-se 
acrescentar a ideia de processo, agindo e reagindo sobre os conteúdos desse espaço. 
A dimensão do tempo histórico, quando variados fatores tem uma maior ou menor 
duração ou efeito sobre a área considerada, proporciona uma compreensão evolutiva 
da organização espacial. As inter-relações entre todos esses fatores não raro tornam 
extremamente difícil separar as suas influências sobre um espaço definido; no 
entanto, mesmo que as partes constituintes não expressem diretamente o todo, é 
imprescindível dissecá-las, porque as generalizações precisam ser feitas com uma 
especificidade que possibilite sua aplicação geral (Santos 1992; p.51). 

Ao longo do tempo o processo, é imprescindível, para a análise do espaço, desta forma 
o autor afirma que as quatro categorias de analise do espaço não devem ser vistas 
separadamente, mas sim o oposto. A forma é o aspecto visível, a função é a atividade 
desenvolvida pela forma, pessoa, instituição ou coisa, a estrutura é a inter-relação de todas as 
partes de um todo, por ultimo vem o processo, que se trata de uma ação continua implicando 
conceitos de tempo e mudança. 
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A produção do território do assentamento acontece na disputa da sobrevivência de um 

grupo de pessoas que historicamente foi sendo excluída do acesso a terra como fonte de renda 

que ajudaria no desenvolvimento de um país mais equilibrado, (BELEDELLI, 2005; p.50). A 

constituição do território de um assentamento relaciona-se com a disputa pela sobrevivência 

de um grupo, no caso aqui, o Movimento dos trabalhadores rurais Sem Terra, unidos em prol 

de uma causa comum.                

Mediante tal contexto, entende-se que é impossível para o homem viver sem um 

território, visto que este é essencial para a reprodução do ser humano. Percebe-se ainda que os 

territórios devam estar interligados nas diversas escalas, e estas serão ainda responsáveis pelo 

processo de territorialização, assim como as praticas objetivas e subjetivas vividas pelo 

individuo e/ou grupo que compõe e anima tal território. 

 

A formação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 

 

 Para explicar a formação do MST, torna-se impossível não recorrer à história, pois 

temos que lembrar os inúmeros movimentos políticos campesinos que contestaram a estrutura 

fundiária deste país. Desde o período da escravidão dos povos africanos no Brasil colonial, 

escravos se rebelavam contra o sistema fundiário e escravagista, como é o caso dos inúmeros 

quilombos formados pelo país nesse período, com destaque ao Quilombo de Palmares, com 

seus principais lideres Ganga Zumba e Zumbi, na qual, resistiu por quase 100 anos. 

A guerra de Canudos é outro acontecimento que merece destaque para explicar a luta 

política pela terra em um país com fortes raízes fundiárias, A Guerra do Contestado, O 

Cangaço, a formação das Ligas Camponesas em Pernambuco, Trombas e Formoso, Porecatu, 

dentre outros, são amostras de como os homens e mulheres do campo,                                                                                                                                  

lutaram em vem lutando pela conquista da terra, tal como aponta (MARTINS, 1981, p.60). 

A gênese do MST acontece no interior das lutas de resistência dos trabalhadores 

contra a expropriação, a expulsão e o trabalho assalariado, tal origem deve ser compreendida 

por um conjunto de momentos e ações por cerca quatro anos. 
 

De 1979 a 1984 aconteceu o processo de gestação do MST. Chamamos de gestação 
o movimento iniciado desde a gênese, que reuniu e articulou as primeiras 
experiências de ocupações de terra, bem como as reuniões e os encontros que 
proporcionaram, em 1984, o nascimento do MST ao ser fundado oficialmente pelos 
trabalhadores em seu Primeiro Encontro Nacional, realizados nos dias 21 a 24 de 
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janeiro, em Cascavel, no Estado do Paraná. Em 1985, de 29 a 31 de janeiro, os sem 
terra realizaram o Primeiro Congresso, principiando o processo de territorialização 
do MST pelo Brasil (FERNANDES, 2000, p. 50).  

De acordo com o autor, o MST surge a partir de vários acontecimentos, desde 1979 até 

1984, no entanto, a importância de correlacionar o movimento com o processo histórico que 

expulsou os camponeses da terra, torna-se imprescindível para entender a gênese do 

movimento. 

É possível compreender que os movimentos sociais no Brasil, ressurgem com mais 

força a partir do processo de redemocratização do país, pois até então, os governos militares 

que tinham por objetivo assegurar o território para o capital (em função de um mundo 

polarizado), havia sufocado os diversos movimentos sociais no Brasil durante cerca de duas 

décadas. As diversas experiências e lutas desiguais entre camponeses e latifundiários, 

mediante expropriação e violência imposta à trabalhadores rurais, fornecerá as bases para a 

união de famílias sem terra. 

No Estado do Pará, o MST foi implantado mediante numero elevado de conflitos 

agrários, pois de acordo com a Comissão Pastoral da Terra, no período de 1985 a 1998, 389 

pessoas foram assassinadas mediante conflitos pela posse da terra (FERNANDES, 2000, p. 

202). O massacre de 17 de abril de 1996, na Curva do “S” vai se tornar um marco na história 

do MST, tanto no que diz respeito a sua atuação no Pará, como no cenário nacional, dando 

visibilidade mundial ao movimento. 

Em janeiro de 1992, posseiros e sem terra comemoravam a implantação do 

assentamento Ingá, depois de dois anos de luta e resistência por parte destes, posteriormente 

houve a conquista da fazenda Canarana, no ano 1993, (FERNANDES, 2000, p. 202), ambas 

no município de Conceição do Araguaia. Em 1991 e 1992, com o apoio da Comissão Pastoral 

da Terra, o MST passa a se fortalecer em Marabá. O movimento tinha a intenção de 

transformar o latifúndio Macaxeira, em assentamento, nesse sentido, varias ações começam a 

ser pensadas e colocadas em práticas, dentre elas, a ocupação de latifúndios e marchas pelas 

principais rodovias do Estado, assim como a obstrução destas, como forma de pressionar as 

autoridades a negociar com o movimento. 

 
Manifestantes ligados ao MST marchavam em direção à Marabá, em 1996, para 
cobrar do governo paraense o assentamento de famílias acampadas. Durante o 
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percurso, perceberam que muitas mulheres e crianças não suportariam a caminhada 
e então fecharam a estrada, solicitando às autoridades ônibus e comida. Houve 
negociação, mas o governo estadual decidiu não atender as demandas e os 
manifestantes – que tinham deixado a rodovia – foram comunicados que não haveria 
acordo. Em protesto, resolveram fechar novamente a estrada. Policiais militares 
foram mandados de duas cidades, por ordem do então governador Almir Gabriel, 
para liberar a via. Os PMs mataram dezenove pessoas (NETO, 2009; p.82). 

O fato ocorrido no dia 17 de abril de 1996, ganhou repercussão nacional e 

internacional a cerca da questão agraria no Brasil, forçando o governo Federal e Estadual a 

tomarem medidas mais eficazes a cerca do assentamento das famílias sem terra, tanto que 

parte do latifúndio Macaxeira (que até então era visto como propriedade produtiva pelos 

órgãos de fiscalização) foi desapropriado para fins de reforma agrária. Existe vários caminhos 

possíveis para buscar soluções para o assentamento de famílias sem terra, todavia, são as 

ocupações e as pressões políticas que mais deram certo (FERNANDES, 2000, p. 208). 

É possível compreender, que as ocupações das propriedades improdutivas e/ou com 

suspeitas de formação através de prática de grilagem ou até mesmo formada através de 

métodos violentos como coação de posseiros, foram e vêm sendo as principais formas de 

famílias conseguirem terras e créditos para iniciarem a produção e permanecerem fixos no 

campo. Do contrário, se forem esperar a livre iniciativa por parte do Estado, pouquíssimo será 

feito para atender as necessidades das famílias no campo, pois a historia prova, que as 

iniciativas por parte do Estado, quase sempre foram realizadas para manter a proteger a 

grande propriedade. 

 

As Ações do MST na RBM e sua territorialização. 

 

A visibilidade que o MST adquire no cenário paraense, nacional e mundial, faz com 

que o movimento torne-se mais “ousado” para atender os interesses das famílias no campo. os 

órgãos nacionais e internacionais de direitos humanos, passam a apoiar o movimento, e em 

dado momento, o governo estadual e federal sentem-se acuados. (PANTOJA 2010, p. 50) 

citando (ABE 2004, p.85-86), afirma que o congresso nacional do MST, em 1995: 

 
[...] deliberou pela ocupação de terras próxima as cidades, em torno das capitais, 
onde se encontra o centro do poder e o mercado potencial. Nesse congresso foi 
definido como slogan “reforma agraria: uma luta de todos”. Associada a decisão de 
se aproximar das cidades e sensibilizar toda a sociedade, particularmente, a 
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população urbana na defesa da reforma agraria. Essa seria a forma de potencializar a 
luta politica e, de acordo com as considerações do movimento, beneficiar não 
somente o campesinato, mas toda a sociedade. (ABE, 2004, p.85-86, apud 
PANTOJA, 2010, p.50). 

De acordo com a citação, percebemos que a ideia de aproximar o MST dos centros 

urbanos, antecede as principais tragédias vivenciadas pelo movimento, como a de 

Corumbiara, em Rondônia, (09 agosto de 1995) com a morte de 09 sem terra e 02 militares, 

assim como a tragédia de Eldorado dos Carajás, no Pará, (17 de abril de 1996) resultando na 

morte de 19 sem terra. Nesta direção, entende-se que a pretensão de desenvolver ações do 

movimento próximo dos centros urbanos, já era uma estratégia fixada no congresso nacional 

do MST, nos dias 24 a 27 de julho de 1995. 

A intensificação das praticas de ocupação de terras do MST na Região Metropolitana 

de Belém e também outros movimentos de defesa do trabalhador no campo, como a 

Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar (FETRAF), não parte apenas de uma 

ação deliberada em um congresso do movimento, mas sim, do histórico de lutas travadas 

pelos trabalhadores no campo, alimentado ainda mais pelas tragédias e perdas de integrantes 

do movimento no confronto contra latifundiários, ou mesmo, por parte do Estado legitimando 

a ação de grandes proprietários de terras através do aparato policial, a fala de (NAVARRO 

2002, p. 206) citado na dissertação de (PANTOJA 2010, p. 52), ajuda-nos a fortalecer tal 

ideia. 

 
Dois (acontecimentos trágicos) deles foram decisivos para impulsionar as pressões 
sociais em favor da reforma agraria nos últimos anos, os episódios de Corumbiara, 
em Rondônia (agosto de 1995) e, depois, o massacre de Eldorado dos Carajás, no sul 
do Estado do Pará, ocorrido em abril do ano seguinte. Em ambos os casos, vários 
trabalhadores rurais foram assassinados, em virtude da brutal ação das forças 
policiais. Foram eventos que, em certa medida, refletiram uma forte inflexão publica 
a favor da organização dos Sem Terra, especialmente porque o segundo evento 
produziu uma imensa repercussão, nascido do fato de ter sido o confronto filmado e, 
posteriormente, reproduzido repetidamente, em diferentes momentos. Fruto de sua 
forte influencia naquela conjuntura, sem surpresa do terceiro congresso nacional do 
MST modificou novamente a sua máxima politica, desta vez para “Reforma agrária: 
uma luta de todos” (NAVARRO 2002, p. 206 apud PANTOJA 2010, p. 52). 

Com base no autor acima, identificamos que os confrontos travados pelos sem terra e 

suas consequentes baixas, acabam por alimentar o sentimento de revolta por parte dos 

integrantes do movimento, enquanto sujeitos excluídos, tal fato, foi comprovado por 

(SANTOS, E. 2011, p.26) estudando a formação do Assentamento João Batista II, em 
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Castanhal-Pa, o autor identifica relatos de assentados, afirmando a intensificação de 

ocupações e criação de assentamentos na Região Metropolitana de Belém, em função da 

tragédia vivenciada pelo MST no município de Eldorado dos Carajás. 

 
Primeiramente fizemos uma marcha até a cidade de Belém, onde a intenção era 
ocupar a fazenda da Pirelli, local onde moram vários policiais militares, a ocupação, 
na verdade era uma resposta ao Massacre dos 19 sem terras ocorridas em Eldorado 
dos Carajás, em abril de 1996, no entanto, a informação de que o movimento 
ocuparia a área acabou vazando, e fez com que o governo do Pará, na época PSDB, 
desse uma resposta preventiva no que o Movimento pretendia fazer. Depois o grupo 
de famílias montou acampamento na comunidade de Abacatal no bairro do Aurá no 
Município de Ananindeua, (Fernando Santiago – assentado do PA João Batista II e 
militante do MST). 

Na fala de Fernando Santiago, é clara a intenção do movimento em realizar ocupações 

nas proximidades de centros urbanos no nordeste paraense, no intuito de dar uma resposta ao 

governo do Estado por causa das mortes de trabalhador rural em Eldorado dos Carajás, 

durante a jornada do “abril vermelho” varias famílias acampam a Praça do Operário no bairro 

de São Brás, buscando reivindicar reforma agraria e politicas de valorização do trabalhador do 

campo. O trabalho do MST começou através da realização de trabalho de base, ou seja, 

cadastrar famílias que viviam na periferia de Belém para fortalecer o realizar as ocupações 

com o maior numero de pessoas possíveis.   

No mapa a seguir, podemos visualizar a quantidade e o local onde os assentamentos 

por parte do MST foram criados, em contrapartida, por causa de divergências politicas, outros 

seguimentos que visam a ocupação de terras para reforma agrária como a Federação Nacional 

dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (FETRAF) e Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura do Estado do Pará (FETAGRI), passaram a atuar em alguns 

assentamentos, mesmo assim, a presença do MST ainda predomina. 

Nesse contexto de territorialização do MST, na lutam pela reforma agrária na Região 

Metropolitana de Belém, destacamos os assentamentos oficialmente criados pelo Instituto de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA): o primeiro assentamento a ser criado oficialmente, 

foi o Cupiúba, no Município de Castanhal (17 de dezembro de 1999), posteriormente, veio o 

Assentamento João Batista II, no mesmo município (18 de dezembro de 2000), em seguida, o 

Assentamento Mártires de Abril (30 de janeiro de 2001), três anos depois, o Assentamento 
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Elizabete Teixeira (23 de janeiro de 2004) e o PA Paulo Fonteles (13 de julho de 2006), os 

três últimos, localizados no distrito de Mosqueiro-Belém. 

Outro assentamento que merece destaque é o Abril Vermelho, no município de Santa 

Bárbara (Criado durante a jornada do “abril vermelho” em 2003), este ultimo, de acordo com 

a militante Carime (assentada do João Batista II), no inicio foi fundado pelo MST, mas hoje, 

pertence a mais dois seguimentos além do MST, no caso FETRAF e FETAGRI, tal fato 

acontece, em função de opiniões, ideias e interesses diversos que norteiam a vida do 

assentado.  
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Mapa: Comparação do espaço metropolitano de Belém, antes de 1998 e depois. 
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No mapa, é possível visualizar nitidamente a localização dos seis (06) assentamentos 

na região metropolitana de Belém, além do PA Luiz Lopes Sobrinho, que, todavia, localiza-se 

no município de São Francisco, não pertencente RMB, todavia, cabe sua visualização por 

localizar-se próximo a área de estudo.  

Nessa direção, podemos compreender que, as dificuldades e tragédias vivenciadas pelo 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, fornecem condições para na luta pela 

reforma agrária, o trabalhador rural expropriado, lança-se na luta para a reconquista da terra. 

A ideia traçada pelo MST, de ocupar áreas rurais próximas dos centros urbanos, também 

reforça a ideia de territorialização, pois, conquistar a terra próxima a áreas onde existam 

meios mais fáceis de escoar a produção e um mercado consumidor também próximo, facilita a 

vida do trabalhador rural para se reproduzir. 

 

Conclusão 

 
O MST, não surge do acaso, mas em função de um contexto histórico, a partir de 

séculos de expropriação, torturas, agressões, etc. vividas por posseiros, quilombolas, 

ribeirinhos, extrativistas, nativos que aqui viviam antes da chegada do colonizador, etc. 

engrossando as periferias dos centros urbanos e a consequente luta por reforma agrária, daí a 

necessidade das periodizações, ou mesmo a analise do espaço enquanto forma, função, 

estrutura e processo. 

A territorialização dos assentamentos na Região Metropolitana de Belém, não parte 

apenas de um sentimento de revolta originado no massacre de Eldorado dos Carajás, mas 

também da proposta do movimento de ocupar terras improdutivas próximo de centros 

urbanos, proposta traçada no encontro nacional, poucos meses antes da tragédia vivida pelo 

MST em abril de 1996, ou mesmo, por causa da condição enquanto sujeito excluído de um 

sistema que o escraviza e o oprime em centros urbanos e no campo. A ideia de ocupar áreas 

próximas dos centros urbanos relaciona-se a facilidade que o futuro assentado terá no 

escoamento da produção e a proximidade de centros consumidores. 

Nesse contexto, a analise do território e o choque dos campos de forças entre Militante 

do MST, com seus interesses de um lado e o aparato policial do Estado do outro lado, no 

intuito de legitimar o latifúndio, será protagonista da analise espacial. A formação do novo 

território, agora refuncionalizado e transformado em pequena propriedade, atenderá os 
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interesses dos novos assentados, conquistado com sangue derramado, perda de companheiros, 

dias de fome, frio, etc. as dificuldades vividas pelos militantes, são fundamentais para 

“apegar-se a terra”, por parte do ocupante da terra. O que está em jogo, não é o território em 

si, mas os sujeitos que usam o território, para que usam e como usam. 

Desta forma, o MST passa a fornecer uma nova configuração territorial para a região 

metropolitana de Belém, territorializando sua presença em um espaço predominado pelo 

latifúndio e médias propriedades (geralmente terras improdutivas), fornecendo melhores 

condições de vida para famílias que viviam em situações de pobreza extrema nas periferias de 

Belém e outras periferias urbanas como de Castanhal. 
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