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APRESENTAÇÃO

Para entender as novas formas de repressão que assolam os lutadores e 
lutadoras de direitos do povo, foi elaborado este material como síntese 
das discussões e acúmulos do Fórum Contra Criminalização dos Movi-

mentos Sociais e Defensores de Direitos Humanos no Pará¹. 
Esta foi a forma que encontramos para denunciar e aguçar as reflexões na 

sociedade civil, organizada ou não, sobre o que está se sentindo com o avanço das 
ações de controle, garantidores da supremacia dos interesses privados.  

Ainda estamos longe de concluir um quadro completo sobre a situação dos po-
vos que estão sentindo na pele a acentuação desse novo processo repressor, mas 
o que reunimos já é suficiente para identificarmos a existência desse processo de 
criminalização e suas características.

Espera-se que com este material outros sujeitos possam identificar elementos 
que constituem esse processo e contribuir para a constituição de um levantamento 
(dossiê) sobre os diversos casos de criminalização de membros de organizações 
populares e defensores de direitos humanos.

Também se pretende alertar a população para o conhecimento das novas for-
mas de neutralizar as reações de quem luta por direitos sociais frente ao estado de 
crise do sistema capitalista que está se alastrando.

Além de tudo, se quer unir esforços para resistir de forma unificada às ofensivas 
da direita contra os direitos sociais do povo e para isso se começa por entender o 
que há em  comum na esquerda e classe trabalhadora diante das ameaças desse 
processo de criminalização. 

 ¹ O Fórum é composto de aproximadamente 70 entidades e tem como coordenação: Movimento Nacional de Direitos Huma-
nos, Via Campesina, Conlutas e Intersindical.





IMAGINE A CENA
“Criminosos ou trabalhadores?”
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Personagens: 

1: Uma senhora (mãe)

2: Uma professora (filha)

Cenário: Sala de uma casa...

Diálogos:

2: População nativa foi escravizada para 
atender o modelo agro-exportador...

Professora estudando história do Brasil 
com uma criança, quando noticia na tele-
visão que sua mãe assiste na sala: 

“MST invade fazenda e causa prejuízos a 
criação de gado...”
 

1: - Esse pessoal do MST é muito violen-
to mesmo...Olha só o que fizeram? Vem 
ver aqui ver filha...! 
 
2: - Até entendo a situação deles mãe...
não vê agente aqui na cidade brigando 
para ter o que comer...

1: - Mas esse povo se acha dono da ver-
dade, querem tudo a força... Mas não 
existem meios pela Justiça?

2: - Mas nesse país só se consegue na 
pressão e o “legal” acaba sendo contra 
agente mais fraco... não viu o que fizeram 
com nós professores...fizemos greve por 
40 dias, tivemos 6 rodadas de negocia-
ção com o Estado e só 7,5% de reajuste 
para professores da universidade...
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1: É verdade...Vi no jornal que a Justi-
ça decidiu que a greve era abusiva, não 
foi?! 

2: Pois é...como se fosse vontade nos-
sa deixar nossas crianças sem estudo! O 
que nos revolta são as contradições des-
se país que corta $ 1,2 bilhões da edu-
cação e empresta 10 bilhões para fora, 
como se não tivesse onde aplicar aqui....

1: É....assim é revoltante mesmo!

2: Então...quando agente vê o noticiá-
rio ninguém comenta a causa de ações 
como essa do MST. Não mostram os in-
centivos que as empresas recebem no 
nosso Estado enquanto não se tem uma 
míngua de crédito destinado para as pe-
quenas e médias produções de agricultu-
ra familiar...

1: - Mas é feio invadir terras dos outros...

2: - Mas é terra que devia ser pública e 

destinada para plantar alimento e não é... 
Assim como a grana que deveria ser in-
vestida em educação e não é...!

1: - Mas como você sabe de tudo isso?

2: - É que me informo por outros meios, 
sites na internet como o Centro de Mídia 
Independente, o Correio da Cidadania, 
por que os meios de comunicação são 
monopolizados e agente só ouve a “ver-
são” de um lado...

1: - De fato, o que agente vê e lê são os 
crimes cometidos pelo pessoal que faz 
esses protestos...

2:- É, como se trabalhador que luta por 
uma vida digna fosse criminoso... Por 
isso que agente precisa desconfiar e pen-
sar melhor quem é criminoso de verdade 
nesse país....

 - FIM -



1. CONTEXTO DA CRIMINALIZAÇÃO
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Desde a existência de diferentes interesses, de dominados e dominadores na 
história do mundo, há repressão para impedir e conter a resistência de povos que se 
insurgem diante de grupos que detém o poder e exploram seres humanos para se 
manterem no seu estado de dominação.

 
Se olharmos para a história do Brasil, percebemos que o uso da força foi usado 

contra os indígenas, posteriormente contra os negros e mais recentemente quando se 
fala em repressão  geralmente se lembra da ditadura militar e do estado de exceção 
em que se vivia, onde os Atos Institucionais proibiam até o direito de se reunir em 
praças públicas e diversos intelectuais tiveram de se exilar para escaparem da perse-
guição que sofriam. 

 
Hoje, sob à luz  da dita estrutura do “Estado Democrático de Direito”, em que 

vivemos sob o manto de uma igualdade formal, e diante da universalização do capita-
lismo, com a globalização e internacionalização das grandes empresas e consequen-
temente dos interesses privados, a repressão aos moldes do que tínhamos continua 
existindo, mas novas formas de controlar quem insiste brigar por seus direitos estão 
se manifestando e se intensificando nesse início de século, é o que se chama de pro-
cesso de criminalização. 

 
Criminalizar a pobreza e os movimentos populares trata-se exatamente de criar 

instrumentos para que a correlação de forças sociais, econômicas e políticas conser-
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vadoras impeçam qualquer resistência ao seu domínio histórico. Trata-se de eliminar 
de forma organizada as possibilidades encontradas pela luta, restringindo-a tão so-
mente ao plano das idéias ou de uma história passada. Não foi esse o destino de vá-
rias culturas e povos que existiram ao longo do domínio do mundo? É esse o destino 
que querem aos lutadores e lutadoras do povo.

 
São promovidas uma série de investidas e ataques especializados à capacidade 

de mobilização e reivindicações dos movimentos, passando pelo uso de instrumento 
institucionais para legitimar a contensão das atividades dos movimentos populares e 
de defensores de direitos humanos. Essas ações vão desde a aplicação exorbitantes 
de multas até proibições de passar em frente a prédios públicos.

 
2. O QUE MUDOU NA FORMA DE REPRIMIR?

Para impedir o direito de organização e expressão há garantia formal para que 
uma ação seja criminalizada e receba punição. São utilizados novos atores e instru-
mentos contra a defesa dos interesses públicos. São exatamente aqueles investidos 
do papel de conceder sentenças justas, tomar medidas destinadas aos benefícios da 
população e dizer a “verdade” com os noticiários diários os sujeitos intermediários 
desse processo de caracterizar como crime ações justas. 

A ação de agentes de poderes de Estado, de comunicadores da grande mídia 
e até de membros do Ministério Público, vem consagrar a repressão na medida em 
que não levam em consideração as problemáticas que geram as pautas de reivindi-
cação da população excluída. Em contra-senso, se verifica as recorrentes decisões 
incoerentes com os fatos, ações desmedidas e exageradas, imagens e discursos de-
turpados que nos permitem identificar novos recursos utilizados para colocar o povo 
contra o próprio povo e deixar ilesos interesses de representantes do grande poderio 
econômico, que concentram opinião e capital a seu favor.
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As mensagens são sutis e buscam relacionar as condutas de protestos de tra-
balhadores como se fossem ações criminosas de grupos organizados que ameaçam 
a “ordem pública”.  Enquanto isso, rios de dinheiro são gastos com publicidades que 
disseminam a idéia de que “estão reflorestando”, que “todos podem obter créditos”, 
que “o agronegócio faz bem para os negócios do país”, que “cuidar da saúde é inves-
tir em plano privado”, que existe “responsabilidade social”...e assim nos introduzem 
goela abaixo idéias que constroem um imaginário positivo de quem lucra a custa da 
manutenção das desigualdades.

 
Então, as armas do setor que deseja diminuir os direitos sociais e aumentar seus 

lucros são acionadas com a utilização de muita propaganda para invisibilizar quem vai 
contra suas posições, além de usar da força da “lei”, caso alguém ouse ainda apre-
sentar alguma posição crítica e lúcida. 

 
Assim, o temor e o medo, tão utilizados em épocas de Estados totalitaristas, 

são difundidos de uma forma moderna e com todos os recursos da tecnologia que o 
dinheiro pode comprar na atualidade.

 
Por isso, para quê reprimir com a força da violência física, se a produção de 

consensos e o trabalho de confundir a mente do povo pode ser mais eficaz para a 
manutenção das relações de poder?

 
Ora o povo sabe que não há revoltas sem motivos e para isso é necessário en-

tender o que está por trás das ações que desvalorizam os protestos e as organizações 
de setores que representam os interesses do próprio povo e conhecer o que motiva a 
afirmação de que lutar por direitos em nossa sociedade seja “crime”.
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3. POR QUE CRIMINALIZAR?

 Para entender o porquê são usados novos instrumentos para destruir as ações 
de quem luta contra a pobreza, precisamos dar um giro no mundo e no Brasil para 
perceber que a situação é complexa e cheia de camuflagens, o que nos faz por vezes 
divergir na assimilação dos verdadeiros interessados e responsáveis por ações que 
criminalizam os movimentos populares.

 
No mundo vivemos em suma maioria sobre a configuração de um projeto eco-

nômico-social em que poucos detém muito e muitos vivem na linha da miséria, só os 
10% mais ricos controlam 75% de toda riqueza produzida no Brasil (IPEA). No Pará, 
um dos Estados do Brasil mais ricos, devido principalmente as riquezas naturais exis-
tentes em seu sub-solo e sua vasta biodiversidade, 54% de sua população vive com 
média de renda inferior a um (1) salário mínimo².  

Grande parte das riquezas de nosso território é absorvida por negócios privados 
que detém o domínio de explorar e ainda recebem incentivos do Estado, por meio de 
isenção de impostos (Lei Kandir) para se manterem usufruindo dos bens de domínio 
público. Tudo isso sob falso argumento de trazerem empregos e melhorias de vida 
para a população da região. 

 
Acontece que essas empresas detentoras de grande capital, representadas por 

grandes grupos econômicos, possuem proporções mundiais e acionistas de diversos 
países, conseqüência da internacionalização do capitalismo. Esse poderio econômico 
passa por cima de governos, Estados e nações.

 
Para que ocorra a manutenção dos interesses privados no mundo, é preciso 

minimizar o controle social, encobrir as denúncias das destruições, calar os que re-
clamam, por exemplo, em terem suas jornadas de trabalho aumentada, garantias tra-

 ² Dados da Secretaria de Estado da Fazendo, publicados em “O liberal”, dia 5 de abril de 2009, pg.7. Caderno Atualidades. 
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balhistas reduzidas, ou que são expulsos de suas terras pelo poder concentrador de 
propriedade.      

Mas como encobrir os prejuízos causados sobre a coisa pública pelos incenti-
vos do domínio privado? Como vencer os gritos do povo atingido pela ganância para 
manter a exploração do trabalhador/a,  esgotar a biodiversidade, e ainda sair com boa 
imagem e grande apoio da opinião pública?

 
Aí é que entram as vantagens dos mecanismos de criminalização, que compõem 

um conjunto de práticas alienantes que deixam o povo desorientado e desinformado 
das atrocidades cometidas contra o próprio povo para alimentar uma massa inter-
nacional de corporações que detém boa parte do poder econômico do planeta, acu-
mulado em forma de capital e que se valem do peso suportado por trabalhadores e 
trabalhadoras do mundo para gerarem as divisas que sustentam esse mesmo poder.

 
No sucesso dessas práticas, temos o Estado brasileiro demonstrando através de 

suas diversas instituições que se mantém a serviço da manutenção dos interesses de 
poder econômico e de seus privilégios. Muitos direitos sociais, conquistados na mobi-
lização popular e consagrados pela constituinte de 1988, estão sendo ameaçados ou 
sistematicamente desrespeitados, no entanto, são prioridades do governo brasileiro 
elevar os pacotes de salvação de bancos privados e empresas transnacionais, quan-
do comemora empréstimo de 10 bilhões para o Fundo Monetário Internacional (FMI).

 
Com todo esse aparato, quem contraria o poder, que por vezes parece invisível, 

mas que se materializa sob diversas formas (como nos exemplos do item 4), recebe 
tratamento como se fosse um criminoso, por estarmos inseridos numa sociedade em 
que os valores mostrados pelos meios de comunicação de massa buscam desquali-
ficar aqueles que ameaçam a “ordem” vigente, a ordem que se mantém com o sofri-
mento do povo,  que sofre  com falta de emprego, com precárias condições de mo-
radia, com carência de incentivos à agricultura familiar, com péssimas condições de 
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atendimento de saúde na cidade e no campo, com situações precárias que tendem a 
se alarmar todas as vezes que precisam cortar direitos sociais para manter a elevação 
dos lucros de bancos e detentores de grandes ações das empresas transnacionais.

 
Esta situação ganha contornos mais alarmantes em tempos de crise, pois como 

forma de evitar a recessão econômica mundial mais pessoas serão empurradas para 
o mercado informal de trabalho. Só de dezembro de 2008 a janeiro de 2009, no Brasil, 
cerca de 800 mil trabalhadores com carteira assinada perderam o emprego. 

 
Portanto, se conclui que ao lado do desenvolvimento do capitalismo as estrutu-

ras de dominação também se aprimoram e com isso as estratégias e táticas da massa 
trabalhadora organizada exigem também mais preparação e esforços unificados para 
demonstrar que a organização e mobilização popular não podem ser tratadas como 
atos criminosos, mas como uma necessidade e dever de todos que almejam uma mu-
dança estrutural para o Brasil e para o mundo.    

4. QUEM ESTÁ SENDO CRIMINALIZADO?
 
 Quando falamos que ninguém é punido e/ou vai preso no Brasil, não podemos 

nos referir a grande massa de pobres que estão detidos na malha carcerária brasileira 
em nome da suposta política de “segurança”, dos quais mais de 9 mil são do Pará 
(Conselho Nacional de Justiça).

  Mas, não satisfeitos em criminalizar aqueles que vivem em situação de po-
breza, movimentos organizados de trabalhadores e defensores de direitos também 
começaram a fazer parte da política criminalizadora e naquelas situações onde não 
basta só denegrir a imagem (difamação), são usados artifícios para condenar e pu-
nir.

 
Alguns exemplos e dados que nos permitem enxergar e analisar casos emble-
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máticos de criminalização são expostos aqui como forma de identificar quais os meca-
nismos utilizados para o avanço desse processo de repressão e quem são os sujeitos 
alvos dessa prática, claramente configuradas em casos de alguns setores e movimen-
tos populares no Pará, no Brasil e em nível mundial.

ATINGIDOS/AS POR BARRAGENS 

 A expansão do setor enérgico, para atender demanda dos grandes projetos, e 
os impactos sócio-ambientais e econômicos que essa atividade promove a população 
local, com a instalação de barragens nos cursos de rios com potencial hidrelétrico, 
fazem com que trabalhadores, pescadores e moradores da localidade, prejudicados 
diretamente por esses impactos, se indignem diante da promessa enganosa de de-
senvolvimento para região e do anúncio da construção de mais barragens. 

 
Diante disso, surge a necessidade de se organizarem para cobrar os prejuízos 

promovidos por essas empresas e evitar que mais danos se promovam e assim se 
constitui o Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB), que denuncia, entre outras 
injustiças, as expropriações das populações locais, o desprezo das instituições diante 
das destruições constatadas e o alto preço da energia à população, em detrimento 
dos incentivos às grandes empresas eletrointensivas, que não visam o desenvolvi-
mento viável para a maioria do povo.

 
São pescadores/as, ribeirinhos/as, camponeses/as e populações urbanas que 

sentem os prejuízos diretos desse tipo de atividade, que já expulsou mais de 1 milhão 
de pessoas das suas terras e continua causando danos a toda população. Já foram 
construídas mais de 2 mil barragens e querem construir mais 1443 novos projetos até 
2030, sendo mais de 300 na Amazônia e mais de 30 no estado do Pará (dentre elas 
a UHE Belo Monte, conhecida como “Belo Monstro”). Estima-se de que de cada 100 
famílias expulsas de suas terras, 70 não receberam nenhum tipo de indenização. 
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Esses atingidos, ao lutarem por seus direitos, são brutalmente criminalizados. 
Esse foi o caso das famílias em Tucuruí, que foram expulsos de suas terras pela Ele-
tronorte e há mais de 26 anos tentam resolver seus problemas, mas sofrem persegui-
ção por meio do Estado que utiliza de seu poder de polícia para coagi-los/as como se 
fossem criminosos/as ao tentarem lutar por seus direitos.

No dia 26 de abril de 2009, a polícia civil prendeu 18 trabalhadores e trabalhado-
ras em Tucuruí, quando estavam em mobilização no canteiro de obras da ampliação 
da UHE de Tucuruí. Estes foram acusados, por denúncia do Ministério Público Esta-
dual do Pará, em 11 tipos de crimes penais.

 
A UHE de Tucuruí é a maior hidrelétrica genuinamente nacional e foi erguida no 

rio Tocantins há 26 anos para alimentar com energia subsidiada empresas de produ-
ção de alumínio no Pará, Albrás e Alunorte, do grupo Vale e a Alumar, no Maranhão, 
da estadunidense Alcoa. 75% da produção de energia de Tucuruí vão para a exporta-
ção e o Estado do Pará possui uma das tarifas domésticas mais caras do país. O der-
radeiro reajuste foi de 16%. Como exemplo das contradições, a Vale, uma das maio-
res mineradoras multinacionais do mundo, consome sozinha 5% de toda a energia 
elétrica do país e paga somente 3 centavos por kw de energia consumida, enquanto 
o povo paga, em alguns estados, até 80 centavos pelo mesmo kw de energia. Só no 
Estado pagamos mais de 30 centavos pelo Kw, sem contar os impostos, ou seja, 10 
vezes mais que a Vale. 

 
Os manifestantes, na ocasião da reivindicação, possuíam uma pauta de 22 pon-

tos, entre os eles: energia, recursos para agricultura, obras de infra-estrutura para 
a criação de peixe em tanques-rede e participação em fóruns regionais de decisão. 
Reclamavam ainda de não terem usufruído dos benefícios anunciados antes da cons-
trução da UHE de Tucuruí e que, no entanto está em vista a construção da segunda 
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casa de força. 
 Vale, Alcoa, Camargo Correa, Tractebel estão entre os empreendedores da 

ampliação da hidrelétrica, que tem potência instalada de 4,1 mil megawatts e que jun-
to com a primeira casa de força instalada a nova potência será de 8,3 mil megawatts. 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apresenta-se 
como o principal agente financiador, concedente de juros generosos para realização 
da obra. 

 
 O Ministério Público do Estado do PA ao invés de se esforçar no cumprimento 

das justas pautas e denúncias promovidas pelo grupo que fazia manifestação, tratou 
de declarar prisão em flagrante a 18 trabalhadores e trabalhadoras, com acusações 
que vão desde seqüestro, esbulho possessório, incitação ao crime, formação de qua-
drilha, resistência a prisão e sabotagem.  

 Para agravamento dos excessos, a Justiça do Estado levou 18 dias para con-
ceder Liberdade Provisória a 14 dos ativistas e só após 44 dias o Tribunal de Justiça 
do Estado concedeu extensão da liberdade por meio de Hábeas Corpus aos outros 4, 
que foram mantidos presos sob argumento de estarem liderando a ação.

 A decisão que negou a liberdade aos 4 militantes que se mantiveram presos, 
é um clássico texto que expressa o intuito em considerar ilegal a manifestação de 
pessoas, onde mesmo reconhecendo a inércia do Estado e o descumprimento das 
promessas ao povo que protestava, diz claramente que ação trata-se de “estabelecer 
limites a serem pactuados e respeitados por todos os atores do processo social”, po-
rém deixa de considerar que os pactos já foram rompidos há tempo, quando os direi-
tos da população foram ignorados após a construção das barragens e implantação do 
poder econômico de grandes empresários na região.

 Enquanto ações como essa ocorrem, processos de licitação de barragens são 
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facilitados, mesmo que não haja aprovação dos estudos de impacto ambiental e an-
tropológico, como é o caso do projeto de hidrelétrica na região do Xingu (Belo Monte), 
e povoados a poucos km da hidrelétrica de Tucuruí, que até hoje não possuem luz 
elétrica. 

 
SEM-TERRAS

 O Movimentos dos Trabalhadores Sem Terra, existente há mais de 25 anos no 
país, reuni brasileiros, homens e mulheres, brancos, negros, mulatos, índios; velhos, 
jovens, adultos e crianças, decididos a vencer os bolsões da miséria. Divide opiniões, 
por enfrentar problemas cruciais na sociedade brasileira e denunciar a concentração 
da propriedade no Brasil e a dominação dos nossos recursos naturais pela oligarquia 
latifundiária e empresas transnacionais, pois analisam que fazer a luta por reforma 
agrária é partir para o enfrentamento de diversos desafios na sociedade, como com-
bater os grandes projetos ligados a um modelo de desenvolvimento que exclui os 
pobres, domina os territórios e atinge a soberania dos povos.

 Isso divide a sociedade, pois as informações referente as  empresas estran-
geiras instaladas no país demonstram a idéia de que elas vão trazer mais emprego 
e progresso. Não se noticia que estas recebem vários benefícios, incentivos fiscais 
do Estado e depois vão embora, quando o território não lhes é mais conveniente de 
explorar. Essas denúncias feitas pelo MST consequentemente trazem à tona o que 
está escondido por esse grande aparato do poder econômico e dos meios de comuni-
cação, que não levam à população a informação real dos problemas.

 Em meio a esse contexto, o MST se torna alvo de um ferrenho esforço em 
tornar suas ações de protestos e denúncias como ações criminosas. Assim foi no Rio 
Grande do Sul, quando o próprio Conselho Superior do Ministério Público do Estado 
aprovou em dezembro de 2007 relatório de um inquérito secreto, iniciado em maio 
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de 2006 por uma Brigada Militar que investigava acampamentos e assentamentos do 
MST. Recomendava o relatório, dentre tantas incoerências constitucionais, a proibição 
das marchas do MST (que contraria o direito de ir e vir); a proibição dos assentamen-
tos próximos às fazendas (mesmo aquelas consideradas passíveis de desapropriação 
ou áreas cedidas pelos proprietários); a retirada das crianças dos assentamentos, 
das marchas e das escolas (ou seja, a retirada dos filhos do convívio dos seus pais e 
parentes); e, por fim, a dissolução do MST (que atenta claramente contra o direito e a 
liberdade de organização). Esta última recomendação foi revista posteriormente pelo 
mesmo Ministério Público do RS, pois até eles acharam isto exagerado! 

 Não bastasse, foram levadas adiante quatro ações civis públicas, inclusive 
utilizando-se da Lei de Segurança Nacional (Lei 7.170/83), um dos principais instru-
mentos legais usados para justificar a repressão durante a ditadura militar. Assim, o 
que se demonstrou foi  a defesa do poder público (Governo do Estado do RS e Minis-
tério Público do Estado do RS) em garantir os direitos patrimoniais, reafirmando seu 
incentivo às produções de matéria prima para as empresas de celulose, ao invés da 
utilização da estrutura estatal para desapropriação de terras à reforma agrária.

 No outro extremo do país, o Movimento, que tomou frente contra as terras 
ocupadas ilegalmente pelo grupo do Banco Opportunity (grupo acusado inclusive de 
ser utilizado para lavagem de dinheiro por Daniel Dantas) e vem apoiando ações de 
denúncia contra as explorações de mineradoras e madeireiras, passou perto de um 
novo massacre no dia 18 de abril de 2009. 

 A ação, ocorrida na Fazenda Espírito Santo, no sul do Estado do Pará, que 
possui um histórico de violações ambientais e denúncia de trabalho escravo pela Or-
ganização dos Estados Americanos (OEA), foi a concretização da estratégia que se 
utilizou da operação de grupos armados (milícias contratadas como seguranças) e 
conduta omissiva da mídia comercial. De forma bem planejada, os repórteres foram 
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levados pela própria Agropecuária Santa Bárbara (nome do grupo que domina a área) 
e chegando lá se depararam em meio a um ataque aos sem-terra que ocupavam parte 
do latifúndio de 10 mil hectares (área destinada ao extrativismo, porém vendida ilegal-
mente à Agropecuária para prática de pecuária extensiva).

 A versão contada pelos jornais de grande circulação contradiz a confissão de 
um dos repórteres que confirmou a verdade do que ocorreu quando estava no dia 
fazendo a cobertura dos fatos. O repórter da TV Liberal, afiliada da TV Globo, em seu 
depoimento ao delegado de Polícia de Interior do Estado do Pará, negou que os pro-
fissionais do jornalismo tenham sido usados como escudo humano pelos sem-terra, 
bem como desmentiu a versão - propagada pela Liberal, Globo e Cia. - de que teriam 
ficado em cárcere privado.

 Assim foi mais uma demonstração do poder das forças conversadoras, que 
arquitetam emboscadas e manipulam os noticiários das empresas de jornalismo com 
o intuito de acobertar os questionamentos trazidos pelos/as sem-terras. Este fato é 
sinal de um conflito de interesses muito maior, entre aqueles que apóiam um modelo 
de desenvolvimento que não investe na agricultura familiar e na reforma agrária, mas 
que favorece o enriquecimento da monocultura destrutiva do agronegócio exportador, 
e outros, os que procuram propor alternativas mais inclusivas a população marginali-
zada.

 
Ainda no Pará, no ano de 2007, a Justiça Federal de Marabá condenou o mesmo 

Movimento a pagar R$5,2 milhões de reais por uma ocupação de 15 dias que para-
lisou parte dos trabalhos da Vale, motivada por uma pauta de 16 pontos, frutos de 
discussões da população local. A decisão, considerada descabida diante da escassez 
financeira que os membros da organização se encontram, não apresentou qualquer 
retorno diante das reclamações anunciadas pela comunidade, composta por famílias 
assentadas e povos indígenas, vítimas diretas do prejuízo provocado por danos am-
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bientais e sociais irreversíveis cometidos pela companhia. 
 
Porém, os noticiários locais não exibiram qualquer irregularidade cometida pela 

empresa, responsável por freqüentes acidentes ambientais, com transbordamentos 
dos tanques de contenção dos rejeitos para os rios da região; campeã em multas 
do IBAMA; condenada a pagar indenizações trabalhistas aos operários de empresas 
terceirizadas no Pará; devedora de ativos ao Estado e às prefeituras de municípios 
mineradores, entre outras faltas e ilicitudes comprovadas.

 
Ao contrário, os editoriais de jornais e manchetes em horários nobres se preo-

cupam em abrir espaço para que representantes da exploração no Estado acusem os 
sem-terra de “bandidos” ao invés de denunciarem o cenário de destruição, exclusão, 
violência no campo e consequentemente o agravamento da pobreza causado pelo 
“desenvolvimento” implementado nos últimos anos pela indústria mineradora, o agro-
negócio, a exploração da madeira e obras de infra-estrutura portuária e energética 
destinadas meramente a produção e exportação de commodities. 

 
Mais recentemente, não só a mídia, mas também o poder Judiciário, por meio de 

decisão do juiz da Comarca de Curionópolis decretou prisão preventiva à 4 integran-
tes do movimento, dentre estes dentre estes coordenadores de áreas, um dirigente 
estadual e uma dirigente nacional. Em contrapartida, saíram de cena as denúncias 
sobre as terras griladas pelo grupo Oportunity, origem do processo de ofensiva no sul 
do PA. 

 
 Enquanto isso, muito pouco se sabe sobre dados relevantes do contexto agrá-

rio no Pará, como o levantamento que comprova ser o Pará 4 vezes maior nos car-
tórios (Comissão de Monitoramento da Grilagem criada pelo Tribunal de Justiça); o 
entrave da PEC (Projeto de Emenda Constitucional) 458, que permite confiscar terras 
que utilizam trabalho escravo e espera aprovação desde 2001; os reais prejuízos da 
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recente aprovação da lei 11.952/09 (antiga MP 458), que premia grileiros com títulos 
de terra e vai contra os interesses do campesinato e povos tradicionais da Amazônia, 
entre outras contradições.

DEFENSORES/AS DE DIREITOS HUMANOS 

 O Juiz da Justiça Federal de Marabá, Carlos Henrique Haddad, através de sen-
tença prolatada no último dia 12 de junho, condenou José Batista Gonçalves Afonso 
a uma pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de prisão. José Batista é advogado da 
CPT (Comissão Pastoral da Terra) de Marabá, membro da coordenação nacional da 
entidade e tem ampla atuação na defesa dos direitos humanos no Pará. Na mesma 
sentença, o juiz condenou também à mesma pena Raimundo Nonato Santos da Silva, 
ex-coordenador regional da FETAGRI (Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
do Estado do Pará).

 A decisão que os condena demonstrou uma das frentes do processo de cri-
minalização, em que a Polícia Federal e Justiça Federal de Marabá foram utilizadas 
contra ativistas movimentos sociais e defensores de direitos humanos da região, que 
há décadas vêm enfrentando a violência de latifundiários e madeireiros locais bem 
como a perseguição da companhia Vale.

 
 Tudo leva a crer que a decisão do juiz teve a intenção de afastar José Batista 

de suas atividades, posto que nos últimos anos, a CPT vem somando esforços na 
luta pela responsabilização dos verdadeiros agentes criminosos da região, como os 
mandantes do assassinato da missionária Dorothy Stang, do sindicalista José Dutra 
da Costa, o Dezinho, e fazendo a defesa de centenas de lideranças dos trabalhadores 
em processos contra a Vale.

 
 Depois de participarem de um ato de ocupação da Superintendência do INCRA 
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em Marabá, em abril de 1999, Batista e Raimundo Nonato foram acusados de crime 
de cárcere privado e, mesmo depois de o Ministério Público do Pará ter proposto, em 
2002, a suspensão do processo, este foi reativado, quando foi sentenciada a conde-
nação em primeira instância.

 Na ocupação do auditório eram cerca de 10 mil trabalhadores rurais, reivin-
dicando o assentamento de milhares de famílias sem-terra acampadas na região, 
que denunciavam a precariedade dos assentamentos existentes. Montaram acampa-
mento em frente a sede do INCRA em Marabá até serem recebidos pelo Governo do 
Estado, mas a reunião esperada aconteceu no dia 4 de abril de 1999, 20 dias após os 
trabalhadores terem acampado no local e, por causa da demora da sessão, a multidão 
que ficou do lado de fora da sede, já desgastada e impaciente diante dos entraves à 
pauta de discussão reivindicada, avançou até o auditório do prédio. O advogado João 
Batista, que estava na reunião como assessor dos movimentos sociais presentes, 
apesar de ter tentado mediar o conflito, foi processado junto com várias lideranças e, 
mesmo sem provas, acusado de ter incitado a multidão e impedir a saída da equipe 
do INCRA do prédio.

 
Tais fatos ocorrem num contexto de intensa disputa pela terra e os recursos 

naturais nela existente, o que coloca em oposição as populações locais e as gran-
des corporações do setor de mineração, como a Vale e a Alcoa. Além das grandes 
corporações mineradoras há interesses de madeireiros, fazendeiros, empreiteiros e 
banqueiros. Entre denúncias feitas pela CPT no Estado do Pará, estão centenas de 
irregularidades cometidas por esses atores, que ao longo dos anos vêm cometendo 
crimes ambientais graves, como destruição de reservas florestais, fraude de planos 
de manejo, assoreamento de rios, devastação de matas ciliares e contaminação de  
nascentes. 

 
Em contrapartida, o quadro de impunidade apresentado pela entidade é alar-
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mante: são mais de 800 assassinatos de trabalhadores rurais, lideranças sindicais, 
advogados, religiosos e nenhum mandante cumprindo pena por estes crimes. O que 
se soma há mais de 23 mil trabalhadores vítimas de trabalho escravo no Pará nos úl-
timos dez anos, a maioria no sul e sudeste do Estado, área de abrangência da Justiça 
Federal de Marabá. Não há informação de um fazendeiro ou madeireiro cumprindo 
pena por condenação na Justiça Federal de Marabá, bem como não se tem conheci-
mento de nenhuma condenação sofrida pela Vale, nessa comarca.

 A decisão do Juiz, não é mais um fato isolado, mas, se insere no processo de 
criminalização de lideranças dos movimentos sociais. As regiões sul e sudeste do 
Pará são conhecidas nacional e internacionalmente pelas graves violações dos direi-
tos humanos no campo. 

EDUCADORES/AS

 Pelo segundo ano seguido, os educadores/as de rede pública de 71 municípios 
do Pará entraram em uma greve no dia 6 de maio de 2009, a qual se manteve por 40 
dias. Os trabalhadores em greve reivindicavam 30% de reajuste salarial, R$ 300,00 de 
auxílio-alimentação, mais o reajuste do Fundeb (Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação Básica) para o magistério no valor de R$ 200,00. 

 Durante a mobilização dos trabalhadores o Tribunal de Justiça do Pará mante-
ve a decisão da 1ª Vara de Fazenda Pública, acolhendo a ação do Governo do Estado 
contra a greve dos professores do ensino público estadual, considerando o movimen-
to abusivo e inconstitucional e determinando o retorno imediato ao trabalho, sob pena 
de pagamento de multa diária de R$ 10 mil e desconto dos dias parados.

 
Diante da decisão o SINTEPP entrou com ação chamada “agravo de instrumen-

to”, pedindo a suspensão da decisão (liminar). Mas, sem esperança de que a Justiça 
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revertesse a situação ocuparam o prédio da SEFA para negociarem com o governo a 
reposição de aulas sem desconto dos dias parados na folha. Após a ação, foi decla-
rado interdito proibitório ao sindicato, com finalidade de inibir os professores a entrar 
em prédio público. 

 
A principal justificativa do governo para não aceitar o reajuste solicitado pelos 

grevistas é a crise financeira internacional. Segundo diretores da categoria: “Eles di-
zem que a culpa é da crise, mas aumentaram para 60% a verba destinada à propa-
ganda, enquanto isso os salários estão afetados e as escolas estão sem condições 
de uso”.

 
A situação da educação no Pará é calamitosa. O Estado tem hoje 600 mil analfa-

betos e o pior índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB) do Brasil em se 
tratando de ensino médio. Além disso, submetia, desde fevereiro de 2008, os profes-
sores a um salário-base menor que o salário mínimo vigente. Um/a professor/a com 
uma carga de 100 horas tem salário de R$ 433,65, contra R$ 665,00 no Amazonas ou 
R$ 683,00 no Maranhão, sem comparações com os estados do Sul,  que colocam o 
Pará nas piores estatísticas em relação à educação.

 
Enquanto mais de mil e duzentas escolas estão em péssimas condições, colo-

cando em risco não apenas a qualidade da educação, mas a própria integridade de 
alunos e funcionários, o governo toma o posicionamento de beneficiar outros interes-
ses, investindo em obras de infra-estrutura e sustentação de grandes empresas, entre 
outras contradições. 

5. ALGUNS DEPOIMENTOS SOBRE A CRIMINALIZAÇÃO:

“Tornou-se normal pensar que milhares de pessoas não tenham o que comer, o que 
vestir ou onde morar. Por quê? Porque não nos sentimos responsáveis ou não queremos nos 
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auto-incriminar. Porque é muito mais fácil criminalizar o outro que denuncia a injustiça e a per-
versidade do nosso modelo social. É muito mais fácil criminalizar os negros do que reconhe-
cer que a nossa sociedade cresceu às custas do sangue dos seus antepassados; criminalizar 
os indígenas e dizer que eles são uma ameaça à soberania nacional do que reconhecer que 
o Brasil de hoje está erguido sobre os corpos de etnias que simplesmente desapareceram da 
face da terra; criminalizar os “esquerdistas” e comunistas do que reconhecer que precisamos 
pensar em um modelo social que consiga incluir sem excluir, que leve em conta projetos e 
sujeitos coletivos. O conceito de crime serve como um estigma que isola e demoniza o que 
no fundo diz respeito a nós mesmos. É como se pudéssemos nos sentir purificados com o ex-
termínio daquilo que seria um lado ruim nosso e que projetamos sobre determinados grupos 
e pessoas.”

José Carlos Moreira da Silva Filho, professor do PPG em Direito da Unisinos. Em 
entrevista concedida à IHU. 

“No conjunto da sociedade, há uma cultura patrimonialista, que defende a propriedade 
acima da vida. (...). Segmentos importantes da sociedade brasileira não aceitam que a de-
mocracia seja partilhada com os pobres ou aqueles que são representados por esses movi-
mentos sociais. Núcleos do poder econômico, de grandes meios de comunicação social do 
país, além de forças políticas conservadoras, continuam tentando manter as condições histó-
ricas de desigualdade do país. Se a Lei da abolição da escravatura tivesse de ser submetida 
ao Congresso Nacional, provavelmente a bancada ruralista rejeitaria. Há um retrocesso das 
ações que esse setor vem adotando no Congresso Nacional, no sentido de retirar direitos que 
foram conquistados na Constituição de 1988, buscando criminalizar ainda mais os movimen-
tos sociais, através de CPIs ou de outros mecanismos”

Darci Frigo, advogado e coordenador executivo da ONG Terra de Direitos, de Curi-
tiba, coordenador do Programa Nacional de Proteção a Defensores de Direitos Huma-
nos. Em entrevista concedida à IHU. 

“Se pudéssemos estabelecer uma ordem cronológica na seqüência das violações con-
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tra alguns/mas defensores/as, a criminalização figuraria na maioria dos casos como a segun-
da etapa, um “meio do caminho” entre a difamação e a vitimização. Isso faz sentido, pois o 
senso-comum de nossa sociedade é mais tolerante com a violência praticada contra pessoas 
acusadas por infringir a lei”

Marco Apolo Santana Leão, advogado, presidente da Sociedade Paraense em De-
fesa dos Direitos Humanos do Pará (SDDH). Trecho do artigo “Defensores de Direitos 
Humanos, do livro “Em defesa da vida dos/as defensores/as de direitos humanos sob 
situação de risco e ameaça no Estado do Pará”, publicado por CEDENPA em 2008, p. 
105.

6. COMO PARTICIPAR DA CAMPANHA CONTRA 
CRIMINALIZAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS

 
É necessário que a sociedade esteja em alerta sobre a forma de reprodução 

dos mecanismos de criminalização em seus territórios, para que assim possamos 
enfrentar a repressão (criminalização) e agir em solidariedade à quem luta pela justa 
conquista de direitos na atualidade.

 
Para isso, é preciso nos organizar em grupos de discussão e/ou propor ativida-

des nas próprias entidades com o objetivo de que todos/as possam acessar as infor-
mações aqui contidas, multiplicar esse conhecimento e produzir seu próprio material 
de denúncia, identificando de que forma o processo de criminalização está se mani-
festando na realidade em que vivem. 

 
Portanto, para discutir a origem dos agentes causadores e executores da repres-

são popular podem ser desenvolvidos trabalhados sobre o tema em associações de 
bairro, salas de aula, movimentos populares, grupos religiosos, sindicatos, grêmios 
estudantis, centros acadêmicos, etc. 
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7. COMO CONTRIBUIR COM O DOSSIÊ
 
O dossiê servirá para termos um levantamento da situação  dos diversos sujeitos 

lutadores/as do povo que estão sendo criminalizados no estado do Pará, bem como 
ser um instrumento de denúncia à sociedade e pressão institucional para que se exija 
posicionamentos do lado dos interesses do povo e não contra quem se organiza para 
cobrar os direitos coletivos. 

 
Se sua organização e/ou entidade passou por uma situação em que foi vítima 

direta de qualquer prática relacionada ao processo de criminalização, na forma iden-
tificada nesse material, envie informe para o e-mail: campanhacontracriminalizacao@
gmail.com ou por correio para Tv. José Malcher, entre Generalíssimo e 14 de Março, 
n° 138, fax: 91- 3241-1829  / fone:  91 - 3241-1518 / E-mail: sddh@sddh.org.br.

 
É necessário que os relatos sejam sistematizados e anexados o máximo de 

provas (matérias de jornal, cópia de procedimentos judiciais, fotos, vídeos, etc.) para 
construirmos um material embasado e consistente.

 
Seguem alguns dados importantes para entrarem no relato:
 
DADOS DO (S) MOVIMENTOS  E PESSOA (S) VÍTIMAS

a) Identificação das lutas e bandeiras do Movimento Social/ Entidade/ Organização

b) Caso tenha sido afetada (s) pessoa (s) integrante (s) da organização:

Tempo de atuação da pessoa na organização:                             
Nome: 
Município que reside:
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RELATOS DO CASO

c) Descrições precisas do fato e seu desenvolvimento (ações da organização 
frente às acusações, tal como os mobilizações e protestos realizadas)

d) Quando ocorreu? 

e) Se foi instaurado o procedimento policial de investigação?

f) Nº do Processo ou Inquérito: 

g) Houve prisão ou acusação de algum tipo de crime? 

h) Qual Tipificação/ Acusação de qual crime?  

i) Qual comarca e vara (se houver processo)?

j) Qual situação atual do caso? Houve desfecho? Qual?

l) Qual o estado psicológico de quem sofreu ou está sendo vítima da criminaliza-
ção (perseguição jurídica e/ou difamação)?

OBS: É sempre importante anexar matérias de jornais, fotos ou outros documen-
tos sobre o caso.
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