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ANAPU 

  

 

Nascido na beira da Rodovia Transamazônica no ano 1972, a pequena Vila de Anapu se tornou 

município em 28 de dezembro de 1995.  Sua área mede 11,895,2 km², sua população é pelo menos 19,410 

habitantes (IBGE 2008), sendo conforme o IBGE 68% da população rural e 32% urbano.  Anapu, nos 

anos ’70 se localizava no célebre Projeto do Governo Militar, Terra sem Homens para Homens sem 

Terra.   As famílias que o governo localizou na região de Anapu, vieram na sua maioria do nordeste do 

Brasil.   Foi um povo acostumado ao semi-árido onde a vida é dura, exige muito trabalho e uma paciência 

sem fim. A realidade na Transamazônica o assustou:  os 9 meses de chuva( hoje são apenas 3), o lamaçal  

que atrapalhava  o pouco movimento na rodovia nova, os piuns, a malária, os animais selvagens, as 

cobras, o isolamento e o abandono na parte do governo que nunca cumpriu suas promessas de educação, 

saúde, estradas e um futuro melhor.  A tarefa do povo, definido pelo governo, foi desbravar a região, 

derrubar a floresta, plantar arroz e capim.  E assim o povo fez.  Nestes primeiros  anos entre 1972 e 1982, 

as famílias pioneiras sobreviveram, muitos chegando ao ponto de desistir antes da família e a esperança 

toda morrer. 

 Em 1982, apareceu uma nova esperança e um novo jeito de viver.  Com a presença de Irmã 

Dorothy Stang e Padre Lucas, as Comunidades de Base nasceram, criando vida e esperança nova.  

Apareceram as vendinhas das mulheres, as máquinas de arroz, as primeiras escolas, a capacitação de 

professoras e professores, tudo isso aprofundado e refletido na luz da fé e da Palavra de Deus.  A notícia 

desta nova vida e terra disponível espalhou e novas famílias começaram a chegar, criando picadas que as 

levaram para dentro da floresta onde construíram suas barracas e começaram a trabalhar.  Neste momento 

aguçaram as lutas por vicinais, escolas e professores pagos, pois as primeiras professoras ensinaram sem 

pagamento do governo.  A própria experiência socializada e refletida em comum na nova  Associação 

Pioneira, ajudou o povo a tirar aprendizagem e questionamentos sobre o que e como se plantava nesta 

região.  As orientações do governo, a destruição da floresta, a plantação extensiva de capim começaram a 

ser questionada.  Apareceram possíveis alternativas a serem experimentadas em pequena escala.  Também 

na medida em que as famílias penetraram dentro da floresta, apareceram homens do espaço declarando 

através de armas e valentia que estas terras eram deles.  Os primeiros conflitos de terra começam e nunca 

mais param em Anapu.   

 Enquanto o governo colocou as famílias mais pobres ao longo da Rodovia Transamazônica, ele 

também leiloou as terras no fundiário, através de Contratos de Alienação de Terras Públicas (CAPT´s), 

contratos estes que exigiram a organização oficial de Empresas Agropecuárias dentro de um determinado 

tempo.  O não comprimento do contrato anulava o CAPT.  A verdade é que pouquíssimos destes CAPT´s 

foram cumpridos.  O governo, porém, nunca zelou pelo cumprimento e começou o processo de  
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especulação e compra e venda de terras públicas de forma ilegal que continua até hoje.  Quando os 

supostos donos destas áreas souberam que as famílias estavam ocupando “suas terras”, mandaram 

pistoleiros para proteger “seus direitos e interesses”.   

 

Nos anos ´90 os conflitos aumentaram.  Para fortalecer seu projeto pecuário, o governo criou o 

FNO (Financiamento do Norte), dirigido principalmente á agricultura familiar.   A história nos conta que 

através do FNO a agricultura familiar sofreu um grande abalo, se afogando em dívidas com juros cada vez 

mais altos, sem poder pagar.  Estradas vicinais e transporte para escoar a produção foram naquele tempo e 

continuam sendo dos maiores problemas dos agricultores.  Sua produção não gera lucro, pois não chega ao 

mercado. Os então “se diz donos” das áreas dos CAPT´s, por meios duvidosos,  conseguiram explorar este 

FNO e assim se fortaleceram financeiramente, como também na grilagem e na documentação ilegal das 

terras da união na região.   Com a chegada dos  famosos Projetos da SUDAM no fim da década, o golpe 

foi bem armado.  Só em Anapu tinha mais de 10 Projetos de SUDAM...todos em terra da união, hoje “sob 

judice”...quer dizer nenhum com documentação definitiva da terra em uso.  O que parecia ser o fim destes 

Projetos da SUDAM, todos sabem.  Um escândalo de fraude e corrupção que até hoje, embora 

denunciado, nunca foi desvendado e cortado. 

 

O começo do século novo, 2000, reativou a promessa ou ameaça da Hidrelétrica de Belo Monte e 

uma promessa, até hoje não cumprida, de asfaltamento da Transamazônica.  Ao mesmo tempo apareceu  

um novo modelo de assentamento para a Amazônica, o Projeto de Desenvolvimento Sustentável, 

aprovado e assinado no Governo de Fernando Henrique Cardoso, 04 de novembro de 1999.  Os 

Movimentos Populares de Anapu em conjunto com o INCRA local, solicitaram e conseguiram aprovação 

para implantar o projeto em Anapu, sendo que Anapu cumpre as exigências, principalmente a de floresta 

em pé.   De novo, a notícia de um futuro novo para Anapu, junto com muita terra para a agricultura 

familiar, espalhou com rapidez.  A população triplicou em dois anos  e continua crescendo. Além dos dois 

PDS, aumentou muito a população nos Projetos de Assentamento, chamado tradicionais.  No caso de 

Anapu, através da caminhada do povo, seus Movimentos Populares e experiências comunitárias, a maioria 

destes Projetos de Assentamentos é mais sustentável que tradicional!   Com a nova população viram 

também os madeireiros.  As duas serrarias passaram a ser vinte e três. Complicou ainda mais a disputa 

pela terra.  Os dois PDS, Esperança e Virola Jatobá, contam com 45 lotes(incluindo os pretendidos)de 

3,000 hectares.  Ambos grileiros e madeireiros reagiram com violência ao projeto, pois a maior parte da 

mata virgem acessível no município está incluída nestes dois projetos.  Os “ Projetos de Assentamento 

Sustentáveis” também seguram muita floresta em pé. Com a chegada dos MANEJOS, a ganância tomou 

conta tanto do processo de conseguir licenças, quanto a maneira de realizar os manejos ilegais que na 

maioria dos manejos é corte raso.    Envolvidos nesta corrida atrás de manejos são os mesmos personagens 

da grilagem dos CAPT´s,  dos Projetos fraudulentos da SUDAM, e do movimento contra a implantação 

dos dois PDS, Esperança e Virola Jatobá.  Foi neste contexto com houve o assassinato de Irmã Dorothy. 

 

Além de assassinar Irmã Dorothy, o grupo por trás fez questão de criar um clima de ameaça, medo, 

e caos na área do assassinato.  A tática foi de assombrar as famílias ao ponto delas correrem do lugar, 

assim acabando com o PDS Esperança, e quem sabe, depois, Virola Jatobá.  Não aconteceu. Apesar do 

horror do acontecido e ameaças contínuas, o povo fica até hoje, se integrando na caminhada da agricultura 

familiar do município.  O tecido histórico da caminhada se integra e dá força para a jornada e luta de hoje.   
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A mística de luta, de um Deus dos Pobres que se envolve e luta junto aos Pobres de Deus se 

fortalece.  A organização baseada na experiência e compromisso com a coletividade cresce e se firma, 

tanto na área rural quanto urbana, pois a maior parte da população urbano tem raízes fortes no rural.  O 

compromisso com a defesa do meio ambiente empurra para experiências alternativas e novas na 

agricultura.  O horizonte das famílias da agricultura familiar abre, e cada vez mais elas tomam conta de 

sua caminhada e história.  Faz 15 anos que educam seus filhas e suas filhas para ser técnicos agrícolas.  

Hoje lutam para colocar os mesmos como prestadores e prestadoras de serviço á agricultura familiar no 

município.  A Luz para Todos (ainda parcial), a luta por vicinais e transportes, uma feira e mercado ao 

serviço da agricultura familiar, escolas profissionais nas vicinais e no município, dias de campo para 

educar e atualizar, e muito mais são a pauta de reuniões, bate-papos,  encontros e celebrações. 

 

A realidade continua conflituosa e perigosa.  As ameaças aumentam, ás vezes desmascaradas, ás 

vezes meio encobertas.  A caminhada é frágil, pois seus dirigentes são frágeis.  Mas a fragilidade tem   

como contrabalanço a determinação, a convicção dos seus direitos e o compromisso com a caminhada até 

as últimas conseqüências.  Os desafios não têm número;  o esforço é de encará-los como oportunidade de 

crescer, e crescer mesmo.  O lado dos grileiros, madeireiros e manejeiros se fortalece e é cada vez  mais 

ganancioso, hábil e violento.   Os confrontos entre os pequenos e o lado oposto são cada vez mais difíceis 

e perigosos.  O desespero gera reações violentas e não pensados.  Aprender contestar, se manter firme e 

pensante diante da força do dragão é uma aprendizagem lenta e dolorosa.  Mas acontece num ambiente 

coletivo onde tudo é partilhado, refletido e decidido juntos.  Entender que há diversos modelos para 

expressar e trabalhar a coletividade é um desafio grande.  Não existem soluções únicas e absolutas.  Saber 

entrar no processo de melhorar de vida sem se deixar cativo do modelo atual de lucro concentrador é um 

dos desafios maiores.  Como melhorar a vida sem se deixar preso da ganância?  Qual a diferença entre o 

suficiente e o supérfluo?   O aspecto político e relação com o governo e suas entidades tem que ser sempre 

refletido, pois o povo não luta em isolamento.  Lutar para o apoio justo e merecido das autoridades 

competentes é necessário.  Quando o apoio é oferecido, precisa aprender aproveitar e crescer, mas não se 

identificar como membro do governo.  Governo é governo...povo é povo.  As lutas e caminhadas as vezes 

se encontram, mas não são as mesmas. 

 

Um esforço de se encontrar, providenciar momentos de trabalho, reflexão e lazer em conjunto 

ajudam segurar esta caminhada.  O sonho coletivo tem que se tornar um fato coletivo, vivido e projetado.   

Inclui todos os aspectos da vida e também da morte.  Fazer da história com suas vitórias, derrotas e 

tragédias um fato impulsionador para o futuro, sem se enterrar no sentimento e saudades é vital para a 

caminhada,  como também ter muita criatividade em manter e aprofundar a motivação de fé e mística, 

fazendo uma inter-relação dinâmica entre a fé, a vida e a luta.  Enfim, entender o povo de Anapu e sua luta 

é ouvir, entender e se entrosar na sua história.  Anapu é pequeno em população e influência.  Não tem um 

poder econômico e político de peso no mundo de hoje.  Mas seu povo na sua caminhada marca a história, 

resiste ás forças da morte e .insiste através de sua própria vida, que a vida é para todos e todas.  Por esta 

vida vale a pena lutar.   
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