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f{, A questão geral que o orienta é a natureza e 
)Y o signif,cado contemporâneos das relações en 
.t.:\. tre espaço e poder. no momento em que o po 
JJ;\ der hegemônico constituído pelas corporações 
:{;:; multinacionais e o Estado está indissoluvelmen 
*J:f te associado ao vetor científico-tecnológico mo 
~~\' demo. Assumindo que o espa~ é hoje condi 
f}\· ção da reprodução generalizada (Lefebvre, 
~;'f 1978), seu controle representa poder, uma for '#) ma alternativa de controle social crescentemsn, 
1/,'. te utilizada. Na medida em que. como qual 
]U quer prática espacial, a prática do poder no es 
~Y paço define um espaço próprio e delimitado. 
I~:'_ um território (Rattestin, 1980), é através de es :k~:, tratégias e táticas territoriais que o poder se ma l: nifesta. A territorialidade pode, pois. ser enten 
~\} -. dida como uma estratégia consciente de toma 
:~1":: da de decisão que tenta afetar. influenciar ou 
~,. controlar ações através do reforço do contro/e ~t sobre uma área geográfica específica (Sack, j, 1983). 

i:,;<,;; tt,, 

~ (· Ê importante reconhecer que há níveis diver f} SOs de controle do território. O controle exerci 
fJ;_ do pelos detentores do poder científico-tecnoló t: 9!co moderno~ científicamente formulado e tec 
uK. nicamente praticado. configurando~ contexto 
::1f:: contemporâneo da gestão do território. Enten if, demos a gestão do território como um cooce 
j~· to da modernidade: é a prática científica e tec- 

I,~,·· nológica do poder no espaço. A gestão é emi- 
; .• nent_em~nte estratégica: segue um princi~o 
'. .· de finalidade econômica - expressa em multi- 

, J>las finalidades específicas • e um princípio 
, J,.~ realidade. das relações de poder. necessá 

.. . i~ à consecução de suas finalidades; envolve 

Este trabalho analisa práticas de controle does 
paço no coração da Amazônia. particularme1r 
te por uma corporação estatal. a Companhia 
Vale do Rio Doce (CVRD), empresa responsá 
vel pela maior parcela da pesquisa e da lavra 
mineral no país, e maior exportadora mundial 
de minério de ferro. 

não só a formulação das grandes manobras - 
cálculo das forças presentes e concentração 
de esforços em pontos selecionados ·. como 
também dos instrumentos· láticas e técnicas. 
para sua execução. A gestão é científico-tecno 
lógica: para articular coerentemente múltiplas 
decisões e ações necessárias para dispor as 
coisas de modo conveniente e alcançar as fina 
lidades específicas, instrumentalizou o saber 
de direção política. de governo, desenvolven 
do-se hoje como uma ciência. 

Ao nível da especificidade do estudo, duas ques 
tões se colocam. A primeira diz respeito à ges 
tão exercida por uma corporação estatal, em 
presa que é a um tempo pública e privada. Co 
mo empresas públicas, as estatais são um 
meio essencial ao desenvolvimento econômi 
co e tecnológico do país, identificando-se com 
a própria construção do estado nacional e por 
isso recebendo grandes benefícios do Estado; 
por sua face empresarial, contudo, conflitam 
com o Estado. na medida em que controlam 
a coisa pública e extensos territórios onde exer 
cem gestão autônoma, criando enclaves que 
causam violento impacto sobre a organização 
da vida regional. só perceptível na escala local 
(Becker, 1986). 

A segunda questão que se coloca quanto à es 
pecificidade do estudo é a do espaço em que 
a empresa atua. a Amazônia brasileira. Por sua 
condição de fronteira. a Amazônia assume al 
to valor estratégico para o poder hegemónico 
em termos de controle não só do espaço co 
mo também do tempo: ela possibilita uma rápi 
da ocupação e exploração de recursos, favore 
cendo a expansão das empresas em velocida 
de acelerada. 

Neste trabalho. fundamentado em pesquisa 
de campo recém-efetuada, essa problemática 
é focalizada na escara local: a gestão territonal 
da CVRD na área de ocorrência das jazidas 
minerais - correspondendo a uns 100.000 km2• a- 
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penas uma pequena parcela do grande espa 
ço transnacional em produção por essa empre 
sa através do Projeto Ferro Carajás (PFC) (Bec 
ker, 1986). 

A expansão da frente da tecnologia avançada 
numa área de fronteira como Carajás implica 
alianças e sobretudo violentos conflitos decor 
rentes da disputa não mais apenas pela terra. 
mas por territórios onde se localizam as jazidas 
e que se constituem em territórios fechados. 
verdadeiras cidadelas. processo que resulta 
no rápido fechamento da fronteira nessa área. 

O trabalho se desenvolve em quatro partes: 
1. alguns elementos sobre a gestão da CVRO 
a nível de apropriação do espaço; 2. a gestão 
do território de Carajás: 3. a estratégia de con 
trole do acesso ao território; 4. a territorialida 
de dos garimpeiros na Serra Pelada. Proposi 
ções e questões tinais são apresentadas à gui 
sa de conclusão. 

A gestão da CVRD a nível da 
apropriação do espaço - relações 
empresa/Estado 

A nível da apropriação do espaço, a gestão 
da CVRD deixa transparecer. pela escala e rit 
mo de sua expansão. o seu caráter de vetor 
da modernização do Estado e dos conflitos de 
le decorrentes. 

Uma das grandes e últimas fronteiras do plane 
ta. a Amazônia. vem sendo rapidamente apro 
priada nos últimos vinte anos por empresas na 
cionais e transnacionais. fazendeiros e. em me 
nor escala. pequenos produtores. Em meados 
da década de 60, como fruto de uma política 
sistemática de prospecção em nível empresa 
nat (efetuado pelo Departamento Nacional de 
Produção Mineral-ONPM. Union Carbide e Uni 
ted States Steel). descobriu-se na sua porção 
oriental uma província metalogênica (localiza 
da entre os rios Araguaia e Xingu) com mais 
de 100.000 km2. Esta constitui uma das anorna 
has geológicas do planeta em termos de coo 
centracào de metais de uso industrral e/ou al 
to valor urutáno num raio de 60 km, a partir 
da serra de Carejás (25·30 bilhões de toneta 
das). 1nc!u1ndo ferro. manganês. cobre, ouro etc. 

As fac;l,dades de exploração da bauxita e do 
terro a curto prazo acentuaram o valor geooolí 
nco da Amazónia para as corporações. que já 
encontravam aí a possibilidade de se apropriar 
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de grandes espaços, graças à extensão territo 
rial e à fraqueza de organizações sociais capa. 
zes de resistir à nova apropriação. Tais facilida 
des devem-se em grande parte à ação do Esta 
do que. desde fins da década de 60, tenta eli. 
minar o grande obstáculo à exploração de re 
cursos regionais. o "fator amazônico" - repre 
sentado pelas distâncias a vencer e a falta de 
mão-de-obra ·, induzindo a imigração e implan 
tando todos os tipos de redes necessárias à in 
tegração regional (Becker, 1982) e à acelera. 
ção da velocidade da circulação no conjunto 
do espaço nacional. 

A ambigüidade das relações 
empresa/Estado 

A criação do Programa Grande Carajás (PGC). 
em 1980. expressou a estratégia do Estado e 
da empresa estatal para uma nova fase da fron 
teira, a da indústria de exploracão mineral. Pro 
posto pela CVRO, o Programa foi endossaao 
pelo governo federal. O discurso oficial justifica 
va a intervenção governamental pela necessoa 
de de explorar ordenada e sistematicameme 
as riquezas da Amazônia num projeto de escala 
nacional. capaz de suprir o país com divisas pa 
ra superar o período crítico de crise mundial e 
de dar contí nuidade ao desenvolvimento regiona!. 
Embora amplos segmentos da sociedade acu 
sem a iniciativa. decidida autoritariamente. ae 
ser apenas um instrumento de dependênc:a f,. 
nanceira externa e perda de soberania pela m 
ternacionalização da região. em nossa opirnão 
a realidade é menos simples: estava também 
em jogo a continuidade de construção do esta 
do nacional e a manutenção de sua poscáo 
na nova ordem mundial. posição ameaçada pe 
lo poder crescente das corporações transnac.o 
nais, Sob esse ângulo. havia o interesse em 
criar condições para a expansão das empresas 
estatais. particularmente a CVRO. de modo coe 
esta pudesse melhor competir no rnercacc 
mundial de minérios (Becker, 1986) e mtens> 
car o esforço de pesquisa e desenvolvímeo:o 
nacional. 

Nesse contexto. coincidiram os interesses oo 
Estado e da empresa estatal CVRD. CnaoJ 
em 1942, a CVRD é uma holding eficiemc e 
moderna que controla 86 subsidiánas e par::c:· 
pa de outras 66. constituindo a maior expo1t,t 
dora individual de ferro no globo. A emprt:>~1 
adquiriu ampla experiência e desenvolveu ,rn· 
portante setor de pesquisa. navegação. lllt'ta· 

........ ~ ....•..... , ..•. ~ .. ~ .. , ' .....• :.~~ ...•... -~::--~ .•.... ~.~- .•. .,,.-~,-..~.-.,....,..__ •.. _ - 

k lurgía e silvicultura com os projetos realizados Ili- no sudeste do país; tem sido um agente gover 
-: l namental no desenvolvimento de vasta infra-es ,~J.~ tr~tura de transportes, c_of<;>eando ~rande ênía 
~:.: se no processo de substituição de importações. "Y na med(da em que utifiza_ao máximo as firmas 
~;, nacronais em seus negócios. ~--. 
fr O PGC configurou-se como estratégia funda t mental para assegurar a continuidade de ex· 

.,.J( pansão da empresa. Devido à exaustão e ao 
:~,- alto custo da exploração das jazidas de ferro 

t: de Minas Gerais. o deslocamento do núcleo 
lf de exploração de ferro e produção siderúrgi i · ca nacional par~ o norte tornou-~ necessano 
~i- para manter o nível das exportações da CVRO 

e eliminar competidores. A afirmação da empre 
sano cenário mundial requeria ainda sua diver 
sificação principalmente pela produção do aíu- 

~·'• mínio. Assim, a cons~rução de um gig~ntesco 
~i' corredor de exportaçao no norte do pais. à se f{ melhança do já construido no sudeste. tornou- 
/J:. se meta prioritária para a CVRD. apoiada pelo i.'.· .. ··. governo federal. Nesse . processo. a empresa 
·~\. tende a se traosnacionaãzar '. 

:fi}··· A ambíguidade das refações Estado/empresa 
'll'f.:' estatal esteve, contudo, presente, desde a ges 
~{.. tação do programa. A face privada da CVRO 

•fit., se manifesta na sua relativa autonomia no cam 
, ,. po financeiro - gerando fundos internamente e 
:ti::· desenvolvendo capacidade independente de 
t~;, empréstimos ·, nos laços que estabelece com r clientes externos e nas joint-ventures, bem co 
.· \ mo na sua pretensão de amplo controle do 
, '\ PGC, não só em termos de direitos sobre as ja 
, f zídas como também em termos de sua explora 
';. \ ção e controle de seu beneficiamento. Fiel, coo- 
j tudo, ao seu modelo baseado em grandes in 

;,~ .': versões de capital privado. e limitando o poder 
•· .;'·da CVRO, o Estado autoritário reduziu as preten t~/ sões da empresa. obrigando-a a informar sobre 
·1· ;< os termos de venda. cessão e/ou arrendamen 
: . "[ to dos direitos sobre muitas de suas jazidas. 
;' { A gestão para implantação do Projeto Ferro Ca- 
;I' ''.: rajás (PFC) deixa clara essa ambiguidade a ru 
\ ·· Y.· vet das refações internacionais/nacionais. O ço- . 
. ~f verno federal sustentou a inicianva da CVRO. 
~{ como empresa pública e nacionaüsta mas atuou 
•'\· no sentido de favorecer as joint·ventures. o que 
( feduziu o poder absoluto da empresa. 

;À solicitação do alvará de pesquisa pela Umted 
,Slates Steel {USS). que descobriu as jazidas 

de ferro ainda em 1967, o Conselho de Segu 
rança Nacional recomendou a exploração. 
mas em consórcio com o governo brasileiro. 
Dai resultou a AMZA em 1970 (Amazônia Mi 
neração S.A.), joint·venture entre a CVRD 
(51% das ações) e a USS (49%). com fortes 
discordâncias entre as corporações quanto à 
filosofia. do projeto. A USS propunha o esco 
amento do minério pelo porto de Barcarena 
(Pará) e estimava o custo de implantação do 
projeto em 6-8 bilhões de dólares. excluídos 
a ferrovia e o porto, cuja construção seria 
obrigação do governo federal. Para a CVRD. 
interessada em uma política agressiva de ven 
das em escala planetária, o escoamento pe 
lo porto de Barcarena. com capacidade equi 
valente à maioria dos portos americanos, sig 
nificava tornar Carajâs algo cativo do merca 
do americano; defendeu. assim, o escoamen 
to pelo porto de ltaqui (Maranhão), com capa 
cidade muito maior (até 300.000 ton/dia), o 
que permitiria baratear e escoar rapidamente 
o produto para exportação. Ouanto ao custo. 
a CVRO, interessada em arcar com toda a im 
plantação do projeto. assegurava a sua redu 
ção para 2,8 - 2.9 bilhões de dólares, incluin 
do a ferrovia e o porto, através de soluções 
de engenharia. 

Acentuadas as desavenças entre as empresas. 
a CVRD. em 1977. comprou a parte da USS 
por 50 milhões de dólares. O governo federal 
tentou então atrair capital japonês para o em 
preendimento. A CVRO torpedeou a iniciativa 
e venceu - em 1982 absorveu sua subsidiária. 
a AMZA. e permaneceu como única e exclusi 
va gestora do Projeto Ferro Carajás (PFC) inclu 
sive dos seus financiamentos externos. em que 
sobressai o Banco Mundial. Iniciou. então. a im 
plantação do PFC e, em janeiro de 1985. a pri 
meira exportação do minério. 

A imbricação complexa e contraditória das for 
ças em atuação se manifesta na apropriação 
de espaços gigantescos. lnshtuc1onahzando o 
Programa Grande Carajás. o governo federal 
criou um novo terrrtório em 800-900 km2 super 
posto à divisão adm1r11stra11va ol1c1al onde em 
presas - privadas e públicas • usufruem de re 
gime especial de concessão de incentivos tnbu 
tários e financeiros. Em contrapartida. no inte 
nor desse vasto território. uma nova aproprra 
ção seletiva se efetuou: a área concedida à 

:::'Co,p0r~ transnac,on..~is ou multiflde,,,_'<us Silo cnii.~= Que têm pelo menos ctu,1s ai-.Ílaaas e 7~o oe suas at,v1d.1c1t'S 
~adas tora do pais. . 
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,, O sítio e a posição do território CVRO para desenvolver o Projeto Ferro Cara· 
jás. que inclui a mina, uma ferrovia de 890 km 
e o porto exportador de ltaquí em São Luís, . 
num total de cerca de 2 milhões de ha. 

A prática da apropriação: posse rápida 
e antecipada à legitimação 

É sobretudo na área da mina. correspondente 
à Serra de Carajás, onde se situam as mais ri· 
cas jazidas. que se concentram os esforços 
de apropriação do espaço pela CVRO, cuja 
prática se caracteriza pela posse de facto rápí 
da e antecipada à posse de juri. 

Contando com o apoio do governo autoritário, 
ela iniciou os trabalhos no local ainda em 1982, 
e a exportação do minério em 1985, mas so 
mente em 1986. após a mudança de regime 
político. é que o Senado Federal autorizou o 
Poder Executivo a lhe conceder o "direito real 
de uso" de uma gleba de terras do domínio 
da União adjacente à Província Mineral de Ca 
rajás. com a área de 411.948.87 ha. O "direi 
to real de uso" é por tempo indeterminado e 
estabelece direitos e deveres à concessionária. 
que podem ser assim resumidos: a defesa do 
ecossistema. a produção de alimento para aten 
der às populações envolvidas nos propósitos 
de mineração. o amparo às populações indíge 
nas exercido segundo convênio com a Funai. 
a conservação e a vigilância das terras conce 
didas. o aproveitamento das jazidas minerais 
(Resolução n.0 331 de 05/12/1986 do Senado 
Federal). 

Dessa forma. a apropriação e o uso do espa 
ço pela CVRD só foram legitimados pelo novo 
governo quando a própria exportação do miné 
rio já há muito se iniciara. E a apropriação ain 
da está se processando. Uma nova área foi in 
corporada pela necessidade de construir barra 
gens de rejeito para evitar a poluição hidrica; 
outra. extensa. correspondendo a importante ja 
zida de cobre associada ao ouro. está sendo 
apropriada. desta feita envolvendo um outro ór 
gão público. a Secretaria do Meio Ambiente 
(Semaj, através de um decreto para a criação 
de uma reserva ambiental, a ser gerenciada pe 
la CVRD com a permissão para manejo de re 
cursos mrnerais. Na medida em que a Sema 
aprovou. mas ainda não liberou o decreto. a 
CVRD nessa área tem a condição de posseira. 
embora o estudo detalhado da construção da 
mina e da usina-piloto já esteja concluído. 
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No total. o território da CVRD em Carajás cor. 
responde hoje a uns 417.000 ha, sem contar 
os seus decretos de lavra para jazidas que se 
ramificam a partir da Serra de Carajás. 

Ao que parece, o novo regime político vem exi 
gindo maior esforço de gestão pela CVRD pa 
ra apropriação do espaço do que o regime au 
toritário anterior. Naquele, teve como grande 
aliado o Conselho de Segurança Nacional (CSN) 
que, sem consulta à nação e sobrepondo-se 
a outros interesses e pressões, não só endos 
sou o projeto da empresa e permitiu o início 
da sua construção sem a posse legal da terra. 
como colocou a seu serviço dispositivos de se 
gurança. A criação. também em 1980, do Gru 
po Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins 
(GETAT) diretamente subordinado ao Serviço 
Nacional de Informações (SNI) sob a justiâcat» 
va oficial da necessidade de solucionar os con 
flitos de terra na área, teve como ação funda 
mental. a nosso ver. a organização de um ver 
dadeiro cinturão de defesa do PFC através do 
controle da distribuição da terra, atuando nu· 
ma área de 45 milhões de ha justamente on 
de se implantou o Projeto. fato que transpare 
ce na análise da gestão a nível local. 

A gestão do território de Carajás 
pela CVRD: a cidadela e seu domínio 

A gestão do território de Carajás desvenda a 
essência logística dos grandes projetos associa 
dos à nova ordem científico-tecnológica. Cara· 
jás é um segmento localizado de um conjunto 
de escala planetária. um espaço transnacional 
em construção, que tem na "cidade da compa 
nhia", mais semelhante a uma monopoleville. 
a base logistica de sua construção (Becket. 
1986). A grande escala. o sistema de vetores 
de produção. transporte e execução. a orçam 
zação hierárquica e disciplinada do espaço e 
da população. os dispositivos de segurança e 
as técnicas de controle e vigilância. a dissimula· 
ção. a autonomia decorrente dos meios técru 
cos de que dispõe. todos os elementos caracte 
rísticos dos grandes projetos estão ai presentes 
e exacerbados por se tratar de uma empresa 
estatal. de mineração. e pela forte clivagem 
que a rápida implantação do projeto introou: 
em condições conflitivas da fronteira. 

A área legitimada da concessão real de uso 
córresponde à Serra de Carajás, localizada ao 
sul do Estado do Pará. no município de Mara- 

., · bá. a uma altitude de 650-700 m. Encaixada 
entre os vales dos rios ltacaiúnas e Parauape 
bas (rede do Tocantins). estende-se por mais 
de 4.000 km2 (ver Figura). As áreas pretendi· 
das prolongam-se ao norte e a noroeste. 

A Serra de Carajás ocupa terras da União nu· 
ma das áreas mais conflituosas da Amazônia, 
por sua riqueza e sua posição estratégica. Lo 
caliza-se em plena mata amazônica. a 200 km 
da cidade de Marabá. centro exportador de 
castanha-do-pará desde fins do século XIX, 
que assumiu posição estratégica como eruroo- 

,._ camento rodoviário (êelérn-Brasãía, no sentido 
.\':: norte-sul. e Transamazônica, no leste-oeste) e 

:;1,' como centro distribuidor de mão-de-obra e de 
'!. •:,; serviços para as frentes de expansão. Fazen- ._·, y deiros indi~iduais e em grupos, grileiros. peque 
'?.Si nos posseiros e grandes empresas agropecua 
,~ rias têm provocado a extinção dos castanhais. 
''.\!·;:·,·: substituídos pela pecuária, numa violenta díspo r- ta pela terra, acentuada com a descoberta do 
~? ouro no final da década de 70 e a multiplica 
'fl,'( ção de garimpos. Até a implantação do PFC; f' contudo. as terras da União em que se situa a 
~::: Serra permaneceram preservadas. bem como 
~fi. a reserva indígena que a contorna a sudoeste. 
iJ,i.· 
~l: As condições da fronteira. como espaço não 

plenamente estruturado, por um lado facilitam 
as manobras da Companhia para implantação 
rápida do projeto, Por outro, tornam-na mais 
vulnerável. na medida em que estabelecem 

, .. ,, uma contradição básica: como arregimentar e 
'::,~'; qualificar rapidamente uma força de trabalho 
·.·· ? numerosa. condizente com a escala e o ritmo if.·. do empreendimento. sem intensificar o~ contli i1// tos de terra e ameaçar o seu território, cuia 'i. apropriação nem está totalmente legitimada? 

f: A cidadela 
' i.f Os conflitos e contradições locais e o caráter 
{/ da gestão da Companhia. autônoma e basea 
, da no saber técnico-cientifico. traduzem-se em 

, dispositivos de controle que fecham o território 
· de Carajás, transformado em verdadeira cidade 
,_ la. A exploração mineral se faz segundo as téc 
, nicas mais modernas do ramo, e todo o projeto 
é eletronicamente controlado. O plano e a língua· 

, sem técnica são instrumentos essenciais ao coo- 

trole. assegurando o princípio da eficiência pe 
la imposição de regras rígidas. A vigilancia é in 
tensa e utiliza uma estratégia moderna, não orto 
doxa. Esses códigos podem ser identilicados 
em vários níveis, num espaço urbano comple 
xo, constituído de múltiplos núcleos complemen 
tares organizados em torno da monopolevil!e. 

A autonomia de decisões e de ações da empre 
sa é patente na seleção e controle das torças 
às quais se permite acesso à cidadela. com to 
tal independência em relação ao poder públi 
co, reduzido a provedor de serviços básicos. 
A União está presente através da Eletronorte. 
que fornece energia de Tucuruí. da Polícia Fe 
deral e do Instituto Brasileiro de Desenvolvimen 
to Florestal (IBOF); o governo estadual provê 
os serviços convencionais de comunicação (cor 
reio. telefone). As relações com a Prefeitura 
de Marabá são mais delicadas: ela não está 
presente na cidadela. onde a CVRO é sobera 
na. mas o poder local é um ator importante 
na medida em que oficialmente administra a 
área convulsionada em torno à cidadela. e que 
a CVRD tem grandes interesses em Marabá. 
base logística da companhia como entronca 
mento rodoferroviário e sede do mais importan 
te dos quatro pólos industriais planejados pelo 
PFC. Necessitando construir uma estrada de 
acesso a Marabá (uns 100 km até alcançar a 
rodovia). a CVRO asfaltou algumas poucas vias 
de circulação da c.oace. sendo o custo da 
obra deduzido do imposto sobre a exploração 
mineral que deveria pagar à Prefeitura. Segun 
do o novo prefeito. o mesmo valor em mãos 
da Prefeitura daria para pavimentar número 
maior de ruas com material mais barato. 

É com as frações monopolista e não monopofis 
ta do capital privado nacional. vinculado à mo 
derna engenharia de construção e de serviços. 
que se faz a aliança fundamental da CVRO. nu 
ma complexa articulação. Trata-se de grandes 
empresas sediadas principalmente no sudeste 
do país que participaram na construção da ci 
dadela e na organização do mercado de traba 
lho local. 

Na fase de implantação do projeto. concluida 
em abril de 1987. uma hierarquia se delineava 
entre as consultoras para o projeto industrial e 
urbano (Miler Kaiser, por exemplo). as duas ge 
renciadoras dos trabalhos. Promon (nos núcle 
os urbanos) e Logus engenharia (na indústria), 
e as numerosas construtoras - as empreiteiras 
(Mendes Jr., Estacon, Odebrecht. A. Gutierrez. 
Queiroz Galvão. Coban etc.) · as mesmas que 
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vêm construindo as redes e os grandes proje 
tos na Amazônia. Hoje. trata-se de grandes em· 
presas de serviços. 

O papel das grandes empresas. contudo. não 
se resume a essas funções; são prepostos. ex 
tensões da CVAD para outras funções. basca 
mente suas fiscais e intermediárias na organiza 
ção do mercado de trabalho local. As gerencia 
doras organizaram. fora do domínio da cidade· 
la. o recrutamento da massa de mão-de-obra 
não especializada para a construção (23.000 
homens). uma forma de despersonalizar as rela· 
ções da grande empresa com os trabalhado 
res que as assemelha aos "gatos" que recru 
tam os peões para as empresas agropecuárias. 
Elas. e também as empresas de serviços de 
grande escala · transporte. saúde. alimentação. 
limpeza urbana ·. recrutam e alocam em seus 
quadros parte do pessoal semiqualificado da 
CVRD. uma forma de burlar a lei. que impede 
a contratação de pessoal pelas estatais. O re 
crutamento pelas empresas representa também 
um processo de seleção e rápida formação 
da mão-de-obra, cujos melhores elementos são 
incorporados à Companhia. 

Esses mecanismos são parte de uma política 
de pessoal da empresa. cuja eficiência é paten 
te sobretudo na formação de seus quadros. Re 
crutando diretamente a maior parte dos técni 
cos e recursos humanos qualificados. a CVRD 
tem preocupação com sua seleção e seu treina 
mento. efetuados em estabelecimentos da em· 
presa no Sul do país. em cursos na Universida 
de do Pará para o quadro técnico, e centros 
de treinamento no próprio local para o quadro 
geral. Para imobilizar os funcionários na fase 
de implantação, ofereceu vantagens extra-sala 
riais-habitação com aluguel apenas simbólico. 
energia elétrica, água. escola e assistência mé 
dica gratuitas. e passagens aéreas para férias 
anuais· que hoje se reduzem às passagens e 
escola gratuitas. 

A segmentação da força de trabalho foi previs 
ta. expressando-se fisicamente em um conjun 
to de núcleos. Expressando objetivos claramen 
te formulados. dois núcleos foram planejados. 
com função complementar: a Vila de Carajás, lo 
calizada no topo da Serra. projetaca para abri· 
gar os funcionários da companhia envolvidos 
diretamente com a extração de minério. e Pa 
rauapebas. localizada no sopé da Serra. como 
depósito de mão-de-obra para a construção 
de Carajás e suas estradas de acesso (rodovia 
estadual PA-275 Carejás-Maraoá e ferrovia Ca- 

rajás-São Luís}. o domínio da cidadela é dela se 
parada por fortes dispositivos de segurança. 

A cidadela de Carajás tem toda a infra-estrutu 
ra de uma cidade moderna. onde a populaçào 
selecionada para nela viver tem acesso aos 
bens e serviços sofisticados. Mas a segmenta 
ção da força de trabalho não se reduz à cidade 
la e seu domínio. Dentro da própria cidadela. 
dois núcleos foram planejados: o Núcleo Provi 
sório (NP), de madeira, montado como supor 
te da implantação do projeto, abrigando os téc 
nicos da CVRD e das empresas por ela contra 
tadas para a construção. que chegou a alcan 
çar uma população de 23.000 habitantes; o Nú 
cleo Definitivo (NO)· Vila Carajás ·, de alvenaria. 
projetado para a operação do projeto, e abri 
gando exclusivamente funcionários fardados. 
da CVRD. à semelhança de uma vila militar. Pa 
ra além dos limites do NP. e dele separado por 
um simbólico portão. outro tipo de espaço se 
configura · os extensos alojamentos para a mão 
de-obra das empreiteiras. hoje em desativação. 

Embora o ND já esteja concluído e para lá já te 
nham sido transferidos os funcionários da Com 
panhia. o Núcleo Provisório continua funcionan 
do (provavelmente como suporte à exploração 
do manganês e futuramente do cobre e ouro). 
Residência de funcionários solteiros da CVRD 
e dos "estranhos" admitidos na Serra · os pro 
prietários dos principais serviços de comércos 
e de manutenção selecionados na região de 
Marabá ·, o NP tem hoje apenas 2.500 pesso 
as que lá vivem "provisoriamente". Em contra 
partida. o NO. a Vila Carajás. tem perrnanéoca 
e status. contendo hoje 4.289 habitantes. A cs 
posição das suas 1.273 casas já construidas re 
vela a hierarquia existente na empresa· seten 
ta. apenas. são para-o pessoal de nível supe 
rior (principalmente mineiros) e se localizam 
nos limites do núcleo. enquanto as demais são 
para o pessoal de nivel médio e básico que 
convive nas mesmas quadras. próximo ao ceo 
tro comercial e de serviços. 

Os planejadores assessoram de perto a Com· 
panhia para a realização de seu projeto. OerX> 
minando-se o saber técnico consegue-se. a:r:i· 
vés de sua linguagem. dominar também o t'>· 
paço fruto desse conhecimento a que pouco:; 
têm acesso. A "filosofia" do projeto não poce 
ser questionada. constituindo-se como instai· 
mento de controle para evitar desvios e conrh· 
tos. Estes não deixam de existir • conflitos en:re 
diferentes culturas convivendo porta a poria. 
mas principalmente conflitos decorrentes d3 
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11 f O domínio da c~dadela: 
'if:!_' _ Parauapebas/R10 Verde 
't$,·'.· 

-~- •- O abastecimento de Carajás em gêneros ali fr. mentícios é totalmente proveniente do Centro 
·-~- ,.;._ : Sul e devidamente controlado pelo serviço de 
~{ saúde e nutrição. O domínio da cidadela não 
~i corresponde, pois, a uma área supridora de fü·: ~ii:1entos; ele t~m outro ca_ráter: é urbano. cons 
~- tituído pelos núcleos geminados de Parauape- * bas/Rio Verde · o "Peba" · que suprem acida 
'1l";'- dela em mão-de-obra e em comércio e mícrom- 
-_,_ (_:_:·_. dústrias (madeira, solda) complementares. 

·:: Tendo em vista a necessidade de mão-de-obra i'. e a experiência de Serra Pelada. onde a CVRD -1,{ não pôde exercer o seu direito de lavra devi 
. {, do à invasão incontrolável dos garimpeiros. a 
; .\ Companhia cercou a implantação de Carajás 
-,·_Jt_,,'_- de cuidados especiais para impedir a entrada 

- } de estranhos em seus domínios. Simultanea- 
,:.; mente a Carajás, planejou e construiu, então. ,~f no sopé da Serra. o núcleo de Parauapebas. i~r por ela administrado. com infra-estrutura capaz ~~h de, ao mesmo tempo, atrair a força de trabalho 

:ilf; para o local e contê-la fora da cidadela. Um ~x: centro de recrutamento. um grande galpão. foi 
~;,- - construido onde as gerenciadoras. as ernprei f { teiras e a ª?ministração do núcleo seleciona ~J{ varn e arregimentavam mão-de-obra. 

i-" Essa estratégia, contudo. não foi capaz de con 
: trolar o movimento migratório desencadeado 
com o Projeto. O núcleo foi planejado para 
:5.000 pessoas. Enquanto se construia Paraua 
: pebas, a notícia da perspectiva de emprego e 
:·de aceso à terra se espalhou; ao longo da ro 
; dovía, em terras do GETAT. nasceu e se expan- ~ ·,:. 

confusão entre o funcionário da empresa e o 
cidadão, na medida em que não há privacida 
de e liberdade de opções, todos devendo se 
guir as regras impostas pela filosofia do proje 
to, bem ministrada através de cursos para os 
moradores e de assistentes sociais. 

O controle da Companhia se manifesta com 
maior vigor no acesso à cidadela. Este se dá 
apenas por via aérea ou pela PA-275. Na ba 
se da Serra, há uma guarita com um posto da 
Polícia Federal, onde se faz a triagem e a revis 
ta nas pessoas e mercadorias que entram ou 
saem. O valor simbólico da guarrta é patente 
na sua denominação: "portaria" para o CVRO 
e "barreira" para a população extramuros. do 
domínio da cidadela. 

diu o núcleo "espontâneo" de Rio Verde co 
mo extensão de Parauapebas, apenas interrom 
pida pela presença de um grande quartel do 
Exército. Tentativas de controle das "invasões" 
foram feitas em vão: um loteamento à beira 
da rodovia PA-275 e a legitima~o de invasões 
pelo GETAT (1983). através da delimitação de 
lotes e de arruamentos. Após 1984, porém, 
quando. para pressionar o governo federal a 
lhes entregar Serra Pelada, os garimpeiros inva 
diram e queimaram as instalações do "Peba", 
a Companhia deixou de investir no núcleo. 

Se em Carajás impera um rígido controle urba 
nístico. em sua outra metade impera a "liberda 
de" absoluta. Desprovido de infra-estrutura · à 
exceção de uma pequena área de Parauape 
bas onde habitam funcionários da estação ferro 
viária da CVRO ·• o conjunto urbano. de ma 
deira. com mais de 20.000 habitantes. se con 
solida autonomamente demonstrando sua for 
ça. Seu hospital, localizado em Parauapebas, 
atende à população num raio de 100 km, assim 
como o comércio e os serviços de Rio Verde. 
A Companhia também participa da consolida 
ção urbana. providenciando sua legitimação. 
Em 1985, a administração dos núcleos foi trans 
ferida para a Prefeitura de Marabá, que para 
lá indicou um administrador. iniciando em 1987 
o cadastramento; na medida em que a Prefeitu 
ra não tem condições de lhe alocar os recursos 
necessários à função. já que recebe apenas 
10% do imposto sobre a mineração, é com a 
CVRD que continua sendo necessário se articular. 
Terminada hoje a fase de construção. verifica 
se forte evasão populacional do "Peba ". onde 
permanecem os chefes de família com ou sem 
terra. mão-de-obra móvel que exerce várias tare 
fas durante o ano. Sofrendo os efeitos da crise, 
a CVRD investe pouco e seletivamente: em as 
sociação com a Prefeitura de Marabá, promo 
ve a formação e qualificação de mão-de-obra in 
dustrial mediante cursos. tendo em vista o proje 
to de implantação da siderurgia de aço-liga 
em 1988. joint-vencure entre a CVRO, a Prome 
ta! (capital privado nacional) e a URSS. 
Assim, para o "Peba", uma nova fase se anun 
cia, embora com a mesma função complemen 
tar de tornecedora de mão-de-obra e sede de 
indústrias complementares para a Serra. 
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A estratégia de controle do acesso 
ao território: o cinturão de segurança 
da cidadela 
Instrumento de atração/contenção de migran 
tes, o "Peba" é parte de um vasto cinturão 
amortecedor de conflitos planejados pela Com 
panhia em torno da cidadela. 

Se a serra. a mata e os rios. em si. constituem 
uma proteção natural à cidadela, tornam-se in 
suficientes em face da escala do território · 
mais de 600 km de perímetro de mata a salva 
guardar - e das invasões. Um verdadeiro "fos 
so" foi assim criado no sopé da Serra para con 
trolar o seu acesso, segundo uma estratégia 
que, tendo como base logística os núcleos ur 
banos. busca. em sua prática. três controles 
principais: a. o controle da apropriação da ter 
ra. através de sua distribuição controlada pelo 
GETAT; b. o controle das comunidades locais, 
mediante a proteção da Companhia que. crian 
do uma dependência das comunidades a pe 
quenos programas assistenciais. as transfor 
ma em postos de vigilância e defesa contra in 
vasões: e. o controle das vias de acesso ao ter 
ritório e sua vigilância. 

A indefinição da propriedade da terra é consi 
derada pelos gestores da Companhia como a 
maior fonte de conflitos. razão pela qual. junta 
mente com o GETAT, concentrou esforços pa 
ra "definir a propriedade da terra com um cer 
to grau de justiça social". Com exceção do se 
tor N-NO. essa estratégia teve êxito. manten 
do um nível de tensão relativamente baixo justa 
mente em torno da Serra Sul. onde se concen 
tram 80% das riquezas minerais da Serra de 
Carajás. 

Vários elementos compõem o cinturão de defe 
sa da cidadeta (ver figura). 

1:Jd 

.,. 

A Reserva Indígena Caeté é o bastião 
de defesa do setor Sudoeste 

Esse setor constituía o maior foco de tensões 
na época do inicio dos trabalhos. onde empre 
sas agropecuárias disputavam com posseiros 
as terras devolutas. A regularização de terras 
pelo GETAT reduziu a tensão na área. Por seu 
turno. a proteção dada peta Companhia aos ín 
dios Xicnrn nào é ai mera exigência a ser cum 
prida para que o Banco Mundial libere os íinan 
cramentos · a amizade dos Xicrim fortalece a 
poderosa proteção da cidadela representada 
84 

pela Reserva em si. assegurada por lei e pela 
vigilância da nação. 

Projetos de colonização do GETAT 
defendem os setores Sul e Leste 

Elaborados pelo CSN para. segundo o discur 
so oficial. solucionar a tensão no Bico de Papa 
gaio (N de Goiás), os projetos Carajás li e Ili. im 
plantados pelo GETAT em 1983-84. cumpriram 
o seu objetivo real. de evitar a propagação dos 
conflitos de terra até a base da Serra dos Cara 
jás. A distribuição controlada da terra para 1. 551 
famílias dispersas em grande superiicie. o seu 
isolamento devido às péssimas condições de 
transporte. o apoio dos CEDERE - núcleo-se 
de da execusão dos projetos. precários. mas 
dotados de rádio que se comunica em segun 
dos com a cidadela · e a assistência assídua 
da Companhia são fatores que respondem pe 
lo nível relativamente baixo de conflitos na área. 

Seu equilíbrio é, contudo. bastante instável. Ex· 
tinto o GETAT (substituído pelo Incra) e as fon 
tes de recursos. aguça-se a contradição entre 
os objetivos de segurança e os sociais: os colo 
nos e seu isolamento são essenciais à sequran 
ça. mas a permanência dos colonos requer a 
abertura da área com estradas que certamen 
te ampliarão o nível de conflito. 

A vulnerabilidade da cidadela: 
o setor N-NO 

Apesar dos esforços da Companhia e do GE· 
TAT, o Projeto Carajás l, similar aos demais não 
conseguiu ser implantado no setor N-NO co 
mo planejado. Não~ conseguiu superar os 
violentos conflitos e pressões desencadeados 
com a própria implantação do PFC em torno 
das estradas que lhe dão acesso. Conflitos en 
tre as esferas de governo federal e estadual a 
quem pertencia parte das terras. entre tazeo 
deiros (via grileiros) e posseiros. entre esses 
atores e os políticos regionais, e entre todos es 
ses e a Companhia. ainda acrescidos da ten 
são contida noPeba". 

Esse setor corresponde, assim. à parte nM 
bem-sucedida do cinturão de segurança prane 
jado pela Companhia. o seu carcanhar-de-aau1• 
les, por onde se tenta sisternancamente invacH 
a cidadela. seja clandestinamente, seja oficiosa· 
mente, marcando presença na "barreira". 
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O território de Carajás e seu cinturão de segurança 
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- Área do projeto de assentamen:o Carajás 1 
==::: Área do projeto de assentamento Carajás li e Ili 
::::::. :- .. ,, Área do lterpa 
.i:..fft'~' Área objeto de concessão de direitos de uso real à CVRO 
///////% Área de decreto de lavra 
lllla'I Reserva indígena 

Radovia implantada 
Radovia asfaltada 

-- Ferrovia 
O Sede do município 
o Núcleo Urbano 

Divisa de município 

Fonte: Getat. 1985. 
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A vigilância do território e de suas 
vias de acesso 
Isso é coerente com a sua estratégia de defe 
sa. Na cidadela, um número relativamente pe 
queno de homens (60) patrulham a vila e os 
seus entornes a partir de postos estrateçca 
mente localizados, fixos e semi-fixos, ocupados 
alternadamente. A construção de onze torres 
de observação em 1988 para combate a incên 
dio na mata. com o auxílio do lBDF. parece in 
dicar a necessidade de maior vigilância contra 
as invasões. 

A vigilê.ncia externa varia com o grau de ten 
são no cinturão de segurança: nos limites com 
a Reserva Indígena, não há vigilância; os lírni 
tes com os projetos de colonização são patru 
lhados em lombo de burro. enquanto no setor 
N-NO, um poderoso aparato é acionado constí 
tuído pela "barreira", patrulhas fluviais e pos 
tos fixos com motocicleta. 

A forma crua com que se exerce o controle 
do acesso ao território no que tange à seguran 
ça tem provocado. em contrapartida. a territo 
rialidade dos demais atores. 

,. 

A territorialidade dos garimpeiros: 
Serra Pelada, a outra cidadela 
A implantação do PFC acelerou a dissolução 
do espaço tradicional tornando agressiva a ter 
ritorialidade que, na fronteira, é explicita. Trata 
se de práticas de poder no espaço desenvolvi 
das por todos os atores em jogo. mas. a nos 
so ver, sem o caráter técnico-científico da gestão. 

De um fado. os fazendeiros, vorazes, apropriam 
se de grandes espaços. visando hoje à orodu 
çáo do carvão vegetal para os projetos siderúr 
g,cos a serem implantados, e expulsando os 
posseiros de suas terras. Definem. assim. terri 
tórios com limites rígidos. defendidos pela cer 
ca de arame farpado e por pistoleiros. 

Por outro lado, movimentos de resistência tam 
bém se tornam acirrados definindo territórios. 
Embora as associações e os sindicatos setarn 
fracos. a mobilidade acelerada pelo PFC e pela 
ferrovia constitui um aprendizado para os mi 
grantes cue manifestam sua resistêociaà expro 
pnaçào pela intensificação das invasões. Asso 
ciado à presença do ouro, esse aprendizado re 
sultou no fenômeno Serra Pelada. outra cidade 
la. situada a uns 100 km de Carajás, 

Serra Pelada revela não só a capacidade de re 
sistência da população como as ambigüidades 
de Estado e das relações Estado-empresa. Sua 
descoberta no início de 1980 e a política oficial 
de liberação das áreas de pesquisa mineral pa 
ra garimpeiros provocaram uma explosão do 
fluxo imigratório, base do desenvolvimento de 
sua territorialidade. A política de liberação dos 
garimpos é parte de uma estratégia do Esta 
do para atrair e manter na fronteira uma força 
de trabalho móvel capaz de realizar diferentes 
tarefas no tempo e no espaço regional. Com 
esse ato. o governo federal agrada aos polit1· 
cos locais e às empresas agropecuárias interes 
sados em ter disponível a mão-de-obra. mas fo 
ra de suas fazendas, e afirma seu próprio inte 
resse de utilizar o garimpo manual não só co 
mo instrumento de atração de migrantes, mas 
também como válvula de escape para a tensão 
social na área. Ele contraria. contudo. os inte 
resses da Docegeo. subsidiária da CVRD pa 
ra a pesquisa e a lavra mineral, que detinha 
os direitos de lavra da Serra Pelada desde 197 4. 

Em face da invasão da Serra pelos garimpeiros. 
o governo federal intervém diretamente por 
meio do CSN · na verdade o SNI, na pessoa 
do "Major Curió", seu agente secreto - e das 
empresas estatais. Permite o garimpo manua 
até 1982. quebrando o compromisso com a Do 
cegeo. mas estabelece o registro oficial dos ga 
rimpeiros e a venda exclusiva do ouro à Ca 
xa Econômica Federal, tornando a Serra Pela· 
da um território fechado. 

A partir dai. configura-se um confronto tecnoló 
gico e social.. De um lado. a tecnocracia esta· 
tal • Docegeo e Ministério das Minas e Enerçia-. 
defensora da mecanização da lavra: de outro. 
o novo poder econômico nascido do ouro · do 
nos das máquinas artesanais e comerciantes 
que os finaciam e os trabalhadores do ganm· 
po, cujo representante passa a ser, num apa 
rente paradoxo. o deputado "Cunó" eleito em 
1983 sob outra bandeira. a da resistência. que 
reinvindica o "garimpo para os garimpeiros". 
Exemplo raro de militarismo-populista e cans 
mático bem-sucedido "Curie" parece ser o 
agente capaz de manter a Serra Pelada soo 
controle governamental: atendendo aos interes· 
ses dos donos e sócios das explorações e 01· 
ganizando a resistência dos garimpeiros. eie 
consegue adiar ano a ano o término do garim· 
po manual. 

Entre os dois grupos de interesses. o governo 
federal oscila, cedendo aos garimpeiros e ao 

seu ex(?)-agente. 'Em 1984, em face da marcha 
de 2.000 garimpeiros em Brasma, estendeu a 
permissão da garimpagem manual por vários 
anos, sob o risco de colocar na rua 60·80.000 
homens dispostos a matar ou morrer, para des 
gosto da Docegeo. Ao tornar-se líder absoluto 
na Serra Pelada, " Curió" organiza a autoçes 
tão do garimpo, sob a forma de uma coopera· 
tiva de garimpeiros por ele chefiada. Embora 
se tenha retirado de cena nos últimos dois 
anos, a Serra Pelada mantém o esquema de 
autogestão com o apoio da Policia Federal! O 
território livre dos garimpeiros é fechado. à se 
melhança de Carajás. Tem regras e regulamen 
tos; somente em 1986 foi aberto às mulheres, 
e é também defendido por guaritas, duas, a cu 
ja passagem se exige a revista de bagagem ... 
No interior, a cidadela. Uma cidade espontã 
nea em torno de uma cratera de 1.200 m de 
diâmetro e 80 m de profundidade que lembra, 
em escala, a mina de Carajás, só que aqui la· 
vrada por ~m formigueiro humano. 

A guerra social e tecnológica entre as cidade 
las é um fato: lavra mecanizada x manual. Em 
1984, quando vitoriosos. os garimpeiros desce 
ram de Serra Pelada e queimaram Parauape 
bas. imobilizando a ação da Companhia: em 
1986, para pressionar o governo. colocaram 
madeira nos trilhos da ferrovia. Hoje, o confli 
to se faz em torno das obras de rebaixamento 
das encostas da cava para evitar o desmorona 
mento dos barrancos e as mortes. obra cujo 
custo é pago com o paládio. extraido como 
subproduto do ouro, mas que a tecnocracia re 
siste em fazer. Em dezembro de 1987, violen 
to episódio, marcado pelo massacre de uma 
centena de garimpeiros e pelo conflito entre 
as esferas da polícia estadual e federal. demons 
tra que a guerra continua. 

Nesse quadro de territorialidade exacerbada. 
restam poucos territórios permitidos aos "sem. 
terra": os núcleos urbanos espontâneos. linea 
res, espremidos nos poucos metros de terra pú 
blica reservada em ambos os lados da rodovia. 
dispostos num intervalo de 15 km em média. 
Ai residem as famílias. enquanto os chefes se 
mobilizam sazonal. mensal, semanal e/ou diaria 
mente para realizar múltiplas tarefas que lhes 
permitam sobreviver. 

"Não há mais lugar para pobre no Brasil. O Pa 
rá está todo cercado: a Docegeo corta (cerca). 
os fazendeiros cortam e os pobres tombam 
nas ilhas. as vilas e as beiradas das fazendas. 
Não há emprego nem terra. tudo cercado". Es- 

se depoimento de um velho e sábio migrante 
do Piauí é mais significativo do que qualquer 
descrição. 

No entanto, não é apenas esse o papel dos nú 
cleos urbanos. São também a base logística 
de uma territorialidade de outro conteúdo e nu· 
ma outra escala, qual seja a formação de um 
novo município, um recorte territorial administra· 
tivo oficial. São os interesses comuns da CVRD 
e dos novos políticos locais em formação no "Pe 
ba" • comerciantes e profissionais liberais· que 
sustentam o movimento pela emancipação do 
município de Carajás. emancipação que virá le· 
gitimar as novas territorialidades tentando colo 
cé-las sob o controle estatal. 

Proposições e questões finais 
O estudo do controle do espaço a nível local 
mostrou-se um instrumento de análise válido. 
que permite reiterar hipóteses iniciais e colocar 
novas questões. 

Sobre o conceito de gestão do território 
e territorialidade 
Gestão é efetivamente um conceito da mocer 
nidade. Como prática do poder no espaço cien 
tificamente formulada e tecnicamente exercida. 
a gestão é um conceito que integra elementos 
da administração ce empresas e elementos 
da governabilidade (Foucault. 1979). integração 
que. no caso da cceporação estatal, se torna 
extrema .. 

Decisões e controle smutrãneos de múltiplas fi. 
nalidades econômicas . pesquisa e lavra mine 
ral, apropriação de terras. construção, pólos in 
dustriais. ferrovia e porto etc. · e de relações 
com múltiplos atores sociais atuando em dife 
rentes escalas geográficas· desde as várias es 
feras governamenta:s às construtoras nacionais, 
aos fazendeiros. comerciantes. trabalhadores 
e índios que atuam localmente . exigem a pro 
dução de um conjunto de técnicas e/ou táticas 
para lidar com cada uma dessas finalidades e 
relações. e com elas s:multaneamente. O tecno 
lógico. portanto, nào se resume às técnicas 
avançadas utilizadas na produção. ou à prepa 
ração de pessoal, ou mesmo ao importante se 
tor de P/D (pesquisa e desenvolvimento). mas 
todo aquele conjunto. A tecnologia está contí 
da na planificação complexa. na racionalidade 
utilizada para contros do espaço do tempo. 
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na preparação dos meros visando não só ao 
coruunto de atividades e relações atuais. mas 
também sua previsào para o futuro. enfim na lo 
gístrca · mobilização em massa e em ritmo ace· 
leraoo das condições de produção. transporte 
e execução associada à produção de uma tec 
nologia espac1alconcret1zada no formidável cin 
turão de segurança construido em torno da e 
caceía de toda a ferrovia. 

A análise da gestão territorial a nível local. ao 
tornar clara a essência logística da prática da 
corporações. desvenda duas novas feições. 
acooiaoas. dessa prática: a lógica militar e a rn· 
c-cez com que atuam . Tais feições parecem 
confirmar a tese de que. desde o segundo pós· 
guerra. devido ao desenvolvimento tecnotóçi 
co. a velocrcade associada à loqísnca tende a 
constituir a essência do poder hegemônico (Vi 
r.1:o. 1984). Devem elas. portanto. ser incorpora 
das ao conceito de gestão. o que nos propo 
mos a realizar num próximo trabamo. 

Na mesma linha de pensamento. a terntonaíica 
ce pode ser entendida como uma estratégia 
para influenciar ações através do controle não 
só do espaço. mas também do tempo, isto é. 
do espaço-tempo. Sua prática. no caso em es 
tudo. tem igu~lmente uma feição rmíitar. ernco 
rasem os meios técnicos da corporação. 

Sobre o significado da gestão do 
território pela CVRD e da 
territorialidade dos garimpeiros 

A gestão do CVRD confirma o concerto de ges 
tào proposto. Ela exprime tanto a sofisticação 
ca corporação moderna como a cornplexroa 
ce da organização do Estado contsooràneo 
no êrasn. A multiplicação e a expansão das em 
presas estatais representam. de um lado. uma 
amonacào do poder do Estado e. de outro. 
'.'la rneo.ca em que essa expansão se faz atra 
\ es de praticas da empresa captansta privaaa 
representa a introdução do etnos capitalista 
:10 seio ca corsa pública (Martins. 1985). 

·\ nivel k.-x:al. as duas faces da empresa se ma 
.'1.fcs:arn. e a gestão do terntóno pela CVRD 
.e.tera o s:gn1ticado das estrateç.as e láticas 
terruona.s e da produção do espaço como ms 
trumcnto ca reprodução arnpuaoa oa estrutu 
'. a ca soc.eoace brasileira. Reitera a tese de 
,wc ú a:1 aves da produção do espaço que o 
caouansmo sobrevive e se fortalece (t.etebvre, 
1978). 

O papel vital que a empresa tem no desenvol 
vimento econômico e tecnolóçico nacional !01 
mantido . a pesquisa. a lavra. o beneficiamen 
to e a exportação de minerais de modo racio 
nal. eficaz e competitivo. a pesquisa em vários 
outros setores e a formação e qualificação ca 
mão-de-obra · através de sua própria expansão 
que hore resulta na produção de um espaço 
transnacional. condição da participação do pa 
is na nova ordem mundial. Através da gestao 
do território de Caraiás, assegurou-se também 
a expansão das granaes empresas de planeia· 
mento. de construção e de serviços que ho.e 
se lançam na ínoústna. e. em menor escara. 
de empresários e comerciantes médios e profis 
sionais liberais que nore formam a nova clas 
se política local; acelerou-se o processo de fra 
cionamento social e mobilidade do trabalho. 
contnbuinco para a formação no pais de uma 
mão-de-obra especraíizada em grandes proje 
tos extremamente móvel. 

Por outro lado. ao ritmo intenso e à ampla esca 
la de atuação da empresa correspondem maior 
rapidez e escala de apropriação de terras e 
de mobilidade do trabaího, de dissolução ca 
estrutura econômica. social e política tradicio 
nal local. resultando na intensificação dos con 
flitos sociais. 

Finalmente. esse movimento geral tende a ser 
legitimado e controlaoo pela formação de uma 
nova unidade da teoeração. o município de Ca 
rajás. que exprime um patamar de consolida 
ção da fronteira localmente. e a produção ce 
um novo espaço. 

A territorialidade é importante condição de po 
der também para os garimpeiros. Seu adensa· 
menta num espaço próprio e controlado. soma 
do a aceleração de sua mobilidade. resulta nurn 
aprendizado social manifesto em novas formas 
de resistência organizada que bloqueiam o es 
paço e interrompem o tempo. e são capazes 
de afetar a logística e a velocidade da CVRC' 
e de pressionar o Estaco. 

Sobre a gestão democrática do 
território • questões finais 
A rapidez e a violência desse processo de rcpr,' 
duçáo social indica que. se na escala n<1c1on.l! 
são os interesses gerais. é a lace pública da <'n1· 
presa estatal que prevalece. na escala local $.\.:, 
dominantes os interesses privados. Ora. só ll,11.~ 
empresa do porte da CVRO é capaz de vn1ori· 

zar a massa de recursos minerais da Amazônia: 
é, pois. de todo o interesse que essa valoriza 
ção seja feita por uma empresa nacional que a 
demais contribui para a P/D em outros setores 
estratégicos para o país. Este interesse consti 
tui um argumento vivo contra o movimento pe 
la privatização das estatais. Resta. então. a ques 
tão: como efetuar o controle soc:al e territorial 
da empresa estatal para assegurar um cresci· 
menta com maior preocupação social? 

A territorialidade dos garimpeiros é um contra· 
poder. cuja prática interfere e inilui no proces 
so de produção do novo espaço. Em termos 
do Brasil contemporâneo. consunnrá a terntona 
lidade um indício de alteração na estrutura de 
poder da sociedade brasileira? Constitui ela 
um vetor de deflagração de uma guerra civâ? 
Será ela capaz de influir na ges:ão democráti 
ca do território nacional? 
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