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APRESENTAÇÃO

A Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos vem acompanhando de 
perto, no âmbito nacional e internacional, através de seu programa Acesso à Justiça, 
diversos casos de criminalização das lutas por direitos e, por consequência direta, a 
criminalização de pessoas e movimentos sociais no estado do Pará.

Em 2010, a SDDH junto com Movimento dos Trabalhadores/as Rurais Sem Terra 
(MST), Comissão Pastoral da Terra (CPT), Movimentos dos Atingidos/as por Bar-
ragens (MAB), Intersindical, Conlutas e Con selho Indigenista Missionário (CIMI) 
lançou a cartilha “Para entender a criminalização dos movimentos sociais e dos de-
fensores de direitos humanos no Pará” e que teve grande repercussão, pois lançou 
a oportunidade de outro olhar para a compreensão das novas formas de repressão 
por que passam os diversos movimentos sociais que lutam por direitos no Estado 
do Pará e ainda alertou 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 e seus impactos diretos nas populações 
que vivem na Amazônia Oriental, mais especificamente no estado do Pará.

Decorridos três anos da publicação da cartilha, a SDDH continuou a receber cada 
vez mais denúncias de criminalização das quais acompanha diretamente mais de 
40 pessoas em 18 processos judiciais e esta criminalização vem cada vez mais 
agressiva e sutil, ao mesmo tempo, pois se revestem de “aparente legalidade” junto 
a populações tradicionais como indígenas, quilombolas, pescadores e campesinos 
que ousam resistir e denunciar grandes projetos no Pará. Para além da intervenção 
jurídica direta, a SDDH compreende que uma das formas de resistência é a comuni-
cação estratégica em direitos humanos. Assim, a publicação deste primeiro caderno 
de uma série chamada “Direitos e Democracia” é o esforço para reunir algumas 
informações, de forma qualificada e que, alternativamente, pretende dar voz aqueles 
que nem sempre tem voz nos grandes veículos de comunicação, muitas vezes, a 
serviço daqueles que criminalizam os movimentos sociais.  

Este caderno traz informações sobre o que é o processo de criminalização dos mov-
imentos sociais e como identificá-los. Há, também, uma breve exposição sobre o 
contexto nacional em que persistem paradoxos entre o Brasil que se mostra para 
um público internacional e para o Mercado e os conflitos existentes pela negação de 
direitos. Na Amazônia estes conflitos se agudizam na medida em que os governos 
vem praticando a velha fórmula de desenvolvimento a qualquer custo e quem vem 
pagando esse preço são as populações que resistem às diversas violações advindas 
dos megaprojetos. Esse modelo de desenvolvimento aplicado na Amazônia acirra a 
violência contra os defensores de direitos humanos, sobretudo na área ambiental. 
Alguns dados sobre violações de direitos no Pará são apresentados de modo que 
todos possam perceber quais desafios os movimentos sociais se deparam cotidiana-
mente e pelo que lutam diariamente. Esse caldo de desigualdades sociais, violências 
e a ótica de um modelo de desenvolvimento para a Amazônia que privilegia o grande 
capital e as grandes obras traz consigo uma realidade que precisa ser modificada, 
a partir da ótica de um verdadeiro desenvolvimento humano, com base na garantia 
de direitos humanos.

Assim é apresentada a realidade dos defensores e defensoras de direitos humanos 
no Pará, onde as lutas por efetividade de direitos dizem respeito não apenas à so-
brevivência da floresta amazônica, mas, sobretudo das inúmeras populações que 
ocupam o entorno da vasta bacia hidrográfica. É uma sociedade civil articulada que 
vem atuando decisivamente desde a época da ditadura militar e hoje atua pela pro-
moção de uma diversidade de direitos.
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Na ultima parte desta publicação, revelamos alguns casos de criminalização de lutas 
no estado do Pará, com os casos UHE Tucuruí, os atingidos pela mineração VALE 
S/A, o caso Belo Monte e ao final relatamos, ainda que de forma sucinta e que 
merece maior aprofundamento em próxima edição as recentes noticias de abusos 
e violações da atuação da força nacional nos grandes projetos: De Belo Monte ao 
Tapajós.

Portanto, este caderno é uma das formas que elegemos para denunciar e provocar 
reflexões na sociedade civil sobre o que a população amazônica, seja no campo, nas 
florestas, nos rios, nos trilhos e nas cidades vem sentido e passando com o avanço 
desse processo repressor das ações governamentais e das empresas privadas no 
estado do Pará. Em que pese todas essas diversidades, comungamos do entendi-
mento do cineasta Evandro Medeiros em seu documentário “Araguaia: Campo Sa-
grado”, de que não há forças que possam deter a história que emerge da dignidade 
humana.

Anna Cláudia Lins Oliveira – Coordenadora do Programa Acesso à Justiça-SDDH
Marco Apolo Santana Leão – Presidente da SDDH
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INTRODUÇÃO

O QUE É CRIMINALIZAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS
Atos e omissões que resultam na imputação indevida de crimes ou condutas ile-
gais a defensores/as de direitos humanos e/ou às suas organizações, através de 
procedimentos judiciais, parlamentares, administrativos ou policiais, em função das 
atividades de defesa e promoção de direitos humanos que os mesmos desenvolvem.

Desde os primórdios do que se conhece como Brasil, terra invadida e inventada, 
esse território é marcado por uma estrutura econômica cuja característica é a con-
centração de riquezas, exploração predatória de recursos naturais, desigualdades 
sociais e episódios graves de violência contra os povos e lutas que se insurgiram 
contra esta realidade marginal. Os indígenas e população negra foram as primeiras 
vítimas desse processo que denominamos de criminalização.
 
A existência de pessoas e grupos que sempre resistiram ao longo da história brasile-
ira e mundial se constitui em um importante legado para as gerações do presente e 
do futuro a teimarem e a insistirem na luta e resistirem contra as injustiças. Conhecer 
a história e compreendê-la, a partir desses processos de resistência não é tarefa 
fácil, tendo em vista que os conteúdos jornalísticos, acadêmicos e outras formas de 
registro ainda são insuficientes para que a história daqueles que nem sempre gan-
ham. A tendência é de que a história lembre-se sempre dos vencedores.

O conteúdo fortemente ideológico contra os povos que resistem às injustiças, muitas 
vezes impede a leitura da realidade tal como ela se apresenta. Os discursos oficiais 
de governos contam com apoio econômico e de grande parte da mídia, portanto este 
caderno é uma tentativa de burlar isso e de proporcionar para a população a leitura, 
sob o ponto de vista daqueles que, na maioria das vezes, são colocados publica-
mente como as pessoas contrárias à própria população e seus interesses.

Os registros aqui contidos dificilmente serão confirmados nos discursos oficiais, mas 
para aqueles que queiram se informar mais e pesquisar sobre os temas aqui trata-
dos, poderão encontrar referências para documentos que atestam a triste realidade 
por que passam os que ousam sonhar e lutam para modificar sua realidade.
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A repressão política também teve forte presença no país quando, no início do século 
XX, trabalhadores organizaram-se em sindicatos e ensaiaram movimentos grevistas 
por melhores condições de trabalho, salário e redução de jornada de trabalho, diante 
do nascente processo de industrialização que, no Brasil e na Amazônia, foi mais 
lento que na Europa e EUA.

O momento mais contundente da criminalização de movimentos sociais e de seus 
militantes se deu com a instauração da Ditadura Militar em 1964 que, inspirada nas 
doutrinas e treinamentos desenvolvidos na Escola da Américas, reprimiu pratica-
mente todas as organizações populares cujos integrantes foram presos ou assassi-
nados. Também é deste período a legislação que, vigente até os dias de hoje, criou 
diversos delitos que expressam bem a criminalização patrocinada pelo Estado, tal 
como a Lei de Segurança Nacional.

Após décadas, continuamos a conviver com uma condição de vulnerabilidade e 
desigualdades no país, apesar do chamado período de “avanço democrático”. São 
dados vergonhosos que assombram nossa realidade. Na educação, ainda é alto o 
índice de analfabetismo.

A violência é fruto de boa parte desse desequilíbrio, no entanto, o Estado, princi-
palmente por meio de seus poderes como o Judiciário e o Executivo e, leia-se, as 
forças policiais, agem de modo inverso a enfrentar a natureza de nossos problemas 
socioeconômicos, como questão de segurança pública.

Enquanto isso, na Amazônia, e mais especificamente no Estado do Pará, o centro da 
política econômica ainda continua sendo a da implantação de grandes projetos que 
prometem o “desenvolvimento” da região, sem que isso represente profundas mu-
danças na realidade local. Trata-se da região mais rica em biodiversidade do mundo 
e, ainda assim, a sua marca é a da exclusão, que deve ser atribuída às opções políti-
cas de investimento adotadas pelo Estado brasileiro como abertura de megaprojetos 
de infraestrutura para exploração de recursos naturais, dos quais podem ser citadas 
a Transamazônica, Projeto Carajás, as obras das eclusas de Tucuruí, BR 163, Pólo 
Siderúrgico de Marabá.

Mais recente é a construção da UHE BELO MONTE e os estudos de hidrelétricas 
no complexo Teles Pires e Tapajós, exemplos que demonstram a continuidade 
histórica dos impactos socioambientais, e revelam um lamentável quadro de ações 
predatórias como construção de barragens, incentivos a atividades de mineração, 
plantação de soja, plantação de dendê, derrubada da floresta para exploração da 
madeira e incentivo da pecuária extensiva.
Diante desta realidade muitas pessoas tem se organizado e buscado intervir na ex-
pectativa de transformá-la. São várias as formas de repressão que atingem os de-
fensores de direitos coletivos e suas organizações (assassinatos, ameaças, difam-
ação midiática, criminalização). Até pouco tempo somente a vitimização tinha mais 
visibilidade dada a extensão e gravidade de atos como os assassinatos, agressões 
físicas e ameaças.

Na criminalização, pode-se dizer que os objetivos são os mesmos das outras formas 
de violação de direitos, mas a forma como ela opera é diferente, pois a mesma se 
dá pela ação de agentes e instrumentos do Estado, revestindo-se de pretensa e 
aparente legalidade.

É mobilizado contra defensores um arcabouço legal, notadamente de natureza crim-
inal, com o uso ostensivo de órgãos policiais e judiciais. Assim, se ancora a iniciativa 
midiática como forma de minar a credibilidade e poder de atuação de defensores de 
direitos, por meio de notícias difamatórias.

Vamos, aqui, iniciar um conjunto de informes que exibem essa forma de reação do 
Estado, que, via de regra, vem acompanhada e se legitima pela necessidade da 
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defesa de privilégios e da propriedade e está, portanto, aliada a interesses privados 
e a uma gama de representações de poder econômico atuante no Pará.

Os casos evidenciam como o Estado age na prática dando cabo ao processo de 
criminalização, ao violar direitos econômicos, sociais, ambientais e culturais das pes-
soas e como por sua vez, como os defensores de direitos humanos atuam no intuito 
de benefícios para o povo que tem seus direitos negados. O Estado persiste nessa 
situação de violação seja através de ações ou omissões, e depois atua reprimindo os 
que se organizam e estabelecem um processo de luta contra tais violações, a partir 
de seus instrumentos de controle.

Sobre a criminalização
As principais alegações feitas pelas polícias contra as pessoas defensoras de dire-
itos, principalmente as que estão envolvidas na luta pelo acesso à terra, são crimes 
de natureza patrimonial, formação de quadrilha ou bando e contra a administração 
da justiça, via de regra, tratam-se de delitos que envolvem a proteção do direito de 
propriedade ou ressaltam a preponderância do Estado e seus agentes sobre o par-
ticular em situações de conflito.
O Estado não é imparcial, mas seletivo quando aplica seu braço repressor. Essa 
seleção se dá por critérios predominantemente econômicos, onde quem possui 
maiores riquezas pode influenciar, inclusive, a forma como pode ser exercido o con-
trole social.
A distância entre as pessoas defensoras de direito/ativistas sociais, Ministério Pú-
blico e Judiciário, faz com que os integrantes destes dois órgãos não percebam 
quando estão diante de um caso de criminalização ou de um crime comum.  Apesar 
da presença de juízes e promotores na resolução de conflitos sociais, é necessário 
torcer para que estes tenham alguma sensibilidade ou conhecimento da causa dos 
direitos humanos.

PRINCIPAIS DELITOS ATRIBUÍDOS A DEFENSORES E 
DEFENSORAS DE DIREITOS HUMANOS

Esbulho possessório.

Formação de quadrilha.

Danos

Incitação ao crime

Porte ilegal de armas

Resistência à prisão

Desobediência

Desacato

Perturbação da ordem pública.

Porte ilegal de armas.

Cárcere privado
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Curiosidades não coincidentes
Resultados da ação de controle social do Estado: 72% da população carcerária do 
país estão presas por crimes que envolvem natureza patrimonial como furto e rou-
bos, e, de outra sorte, se percebe pela mesma estatística que crimes contra o siste-
ma financeiro nacional sequer tem seus dados citados pelo INFOPEN1. Não porque 
inexistam tais crimes, mas porque o sistema penal e processual penal, os órgãos 
policiais e judiciais, não são direcionados para a apuração e punição dos mesmos.

O contexto de violações de direitos humanos 
no Estado do Pará

O DIREITO PENAL BRASILEIRO É SELETIVO

Zafaroni discorre sobre o papel que o direito penal exerce na sociedade 
afirmando que o mesmo é apresentado como igualitário, atingindo igual-
mente as pessoas em função das suas condutas, quando na verdade seu 
funcionamento é seletivo, atingindo apenas determinadas pessoas, in-
tegrantes de determinado grupos sociais, a pretexto de suas condutas. 
Seletividade, repressividade e estigmatização são algumas características 
centrais de sistemas penais como o brasileiro.

O QUE SÃO DIREITOS HUMANOS
São os direitos inerentes e indispensáveis para a existência das pessoas 
com dignidade enquanto indivíduos e enquanto sociedade.

CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE OS 
DIREITOS HUMANOS

Reconhecendo e afirmando que todos os direitos humanos têm origem na 
dignidade e valor inerente à pessoa humana, e que esta é o sujeito central 
dos direitos humanos e liberdades fundamentais, razão pela qual deve ser 
a principal beneficiária desses direitos e liberdades e participar ativamente 
de sua realização (...).

 Sistema de Integrado de informações Penitenciárias do Ministério da Justiça
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Brasil, mostra a tua cara

A sociedade brasileira convive, há muito tempo, com uma realidade que comporta 
extremos. Atualmente o Brasil é a 6ª economia do mundo, mas de acordo com os 
dados usados no relatório do PNUD sobre Índice de Desenvolvimento Humano-IDH, 
o rendimento anual dos brasileiros é de US$ 10.162, e a expectativa de vida, de 73,5 
anos. A escolaridade é de 7,2 anos de estudo, e a expectativa de vida escolar é de 
13,8 anos, dados que deixam o Brasil numa posição incômoda no cenário interna-
cional, pois ocupa, dentre 187 países analisados, apenas a 84ª posição em IDH.
Para se ter uma ideia da dimensão das desigualdades no acesso ao território e aos 
bens ambientais, o último censo agropecuário do IBGE (2006) dá conta de uma 
enorme concentração, onde apenas 1% dos proprietários detém 43% da área ag-
ricultável no Brasil. Após dois anos do atual governo, que tem a primeira mulher 
na presidência da República, podemos perceber, claramente, que é um governo 
focado no “desenvolvimentismo” e que procura obsessivamente o crescimento da 
economia, muitas vezes em detrimento ao desenvolvimento humano e cultural de 
seu povo.
O Governo Dilma  retomou a agenda de privatizações, até então, aparente-
mente abandonada pelo Governo Lula, e tem adotado uma generosa política 
de desoneração tributária para o capital produtivo com a isenção do IPI e da folha 
de pagamento; estuda flexibilizar leis trabalhistas; recolocou em pauta e aprovou 
projeto que acaba com a aposentadoria integral do funcionalismo; vem  enfrentando 
as greves com rigor thatcheriano; criminalização dos movimentos sociais e um gov-
erno suscetível a ceder às pressões de grupos conservadores ligados a setores da 
elite brasileira.
Com uma verdadeira corrida obsessiva pelo crescimento econômico, tanto o gover-
no Federal quanto o Governo do estado do Pará destacam-se medidas generosas 
para com o capital, principalmente com o capital produtivo e o agronegócio. 

Pode-se dizer (o senso comum o faz), que o Estado e a iniciativa privada estão cum-
prindo seu papel no desenvolvimento do país. Porém, num contexto de permanên-
cia, aprofundamento e reconfiguração de injustiças, faz-se necessário questionar o 
preço e o destino desse desenvolvimento, objetivando promover o debate democráti-
co. Nesses pontos que se evidenciam o caráter injusto do modus operandi dos im-
pactos — não mencionados nos indicadores oficiais de crescimento econômico — 
do desenvolvimento na vida dos povos e no ambiente natural. (Direitos Humanos no 
Brasil 03: diagnósticos e perspectivas/MNDH et. Al, 2012: artigo Desenvolvimento e 
injustiças ambientais no Brasil – autor: PAD)
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Um indicador deste rumo são os conflitos e negação aos direitos humanos das co-
munidades, povos e trabalhadores e trabalhadoras decorrentes da execução deste 
modelo de desenvolvimento que se contrapõem aos anseios das comunidades.

Um dos principais indicadores dos problemas socioambientais que acompanham o 
desenvolvimento do Brasil é a existência de inúmeros conflitos em todas as regiões 
do país. Trata-se de conflitos ambientais marcados pela violência contra a popu-
lação, a perda dos territórios, a degradação da biodiversidade e dos modos de vida 
e trabalho, seja em espaços urbanos ou rurais. Em todas as regiões do Brasil, a 
tensão e o estresse coletivo das populações em situação de conflitos ambientais se 
justificam pelas ameaças de perdas irreparáveis e pelas constantes mortes violen-
tas. Os processos de resistências dessas populações e o autoritarismo do poder pú-
blico e da iniciativa privada em se impor faz com que parte dos conflitos ambientais 
encontre-se em litígio, gerando o que os movimentos sociais têm denominado de 
“judicialização dos conflitos ambientais” (idem, PAD).

Mesmo com mobilidade social, o grande paradoxo do Brasil persiste. Está entre as 
maiores economias do mundo, quando se utiliza o critério do Produto Interno Bruto 
(PIB) e não corresponde aos critérios do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 
Apesar da “inclusão via mercado”, o país continua com déficits gigantescos na área 
social. 

Na Amazônia, e mais especificamente no Estado do Pará, a tônica ainda continua 
sendo a da implantação de grandes projetos que prometem o desenvolvimento da 
região sem que isso represente profundas mudanças na realidade local. O que se 
percebe no Brasil e em especial na Amazônia é que as injustiças ambientais estão 
fortemente marcadas pelo racismo ambiental1.  

A lógica racista e patrimonialista do desenvolvimento brasileiro privilegia e premia 
agressores, donos do poder político e econômico, ao passo que devasta e dizima 
os povos e territórios que tradicionalmente garantem o equilíbrio e a conservação 
ambiental. Isso contradiz, na prática, o discurso oficial, pregado no plano internacio-
nal frente às urgentes necessidades de transformar o modelo de produção e con-

Enquanto isso, na Amazônia
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sumo com o objetivo de conter os problemas ambientais que colocam em risco a 
própria existência do planeta, dos quais as mudanças climáticas são emblemas in-
contestáveis (PAD).  Da mesma forma, ainda persistem muitos casos de violação de 
direitos como a discriminação e violência racial, étnica, a homofobia, discriminação 
de gênero e contra crianças e adolescentes.

A tragédia socioambiental resultante do desenvolvimento brasileiro atinge as mul-
heres empobrecidas, negras e indígenas. De acordo com o IBGE, as mulheres rep-
resentam 50% da população rural em idade produtiva, e cumprem historicamente 
papel determinante na agricultura de subsistência, portanto, no suprimento de água 
e alimentação das famílias, comunidades e povos. Responsabilizadas pelo cuidado 
e manutenção da casa e da família, com a destruição dos territórios e modos de vida, 
as mulheres, cujo trabalho produtivo já é considerado secundário e complementar, 
passam a enfrentar o aumento da subordinação e dependência em relação aos 
homens e às políticas sociais. Sem contar que, ao migrarem para os canteiros de 
obras, muitos homens deixam para trás suas famílias e uma imensa sobrecarga para 
as mulheres. (Direitos Humanos no Brasil 03: diagnósticos e perspectivas/MNDH et. 
Al, 2012: artigo Diversidade e Discriminação – autora: Lúcia Xavier).

O estado do Pará, localizado na região Amazônica oriental, com 144 municípios 
e uma extensão territorial continental é reconhecidamente um dos estados-mem-
bro mais ricos da federação, detentor de uma diversidade de riquezas naturais já 
exploradas e ainda com grande potencial de crescimento. Entretanto, possui uma 
estrutura fundiária que comporta a concentração das terras nas “mãos” de poucos 
segmentos sociais.

É um modelo de desenvolvimento excludente que diz muito sobre o fato de que 
quase metade dos mais de sete milhões de habitantes do Pará vivem na “linha de 
pobreza”, tendo famílias com renda mensal inferior a meio salário mínimo per capita, 
ou pouco acima de 200 reais. São exatamente 3.491.389 pessoas nessa condição, 

O Pará de tantas diferenças regionais e desigualdades históricas

 ²Ocorre quando grupos sociais tratados como racialmente inferiores, a exemplo das populações negras, povos 
indígenas e as populações tradicionais que são os maiores atingidos.
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com renda insuficiente para custear necessidades mínimas, segundo o último mapa 
da exclusão social1 apresentado pelo governo do Estado. 

O universo de jovens no Pará de 15 a 29 anos é de 2.148.682, correspondendo a 
29,5% da população. Desse total, 499.687 estão no meio rural, equivalente a 23,2% 
do total. Destaque-se que a Amazônia tem um contingente populacional predomi-
nantemente infanto-juvenil, considerando-se que 61,5% da população está situada 
na faixa etária de 0 a 29 anos, de acordo com dados do IBGE (2007), mas com da-
dos educacionais estarrecedores. O estado do Pará continua a ser um dos estados 
mais violentos do Brasil, segundo o Mapa da Violência 2013 - Mortes Matadas por 
Armas de Fogo, divulgado em 2013, informa que 36.792 pessoas foram assassina-
das a tiros em 2010.

Entre os estados que apresentaram as mais altas taxas de homicídios estão Alagoas 
com 55,3, Espírito Santo com 39,4, Pará com 34,6, Bahia com 34,4 e Paraíba com 
32,8. Pará, Alagoas, Bahia e a Paraíba estão entre os cinco estados também que 
mais sofreram com o aumento da violência na década. No Pará, o número de as-
sassinatos aumentou 307,2%, Alagoas 215%, Bahia 195% e Paraíba 184,2%. Neste 
grupo está ainda o Maranhão com a disparada da matança em 282,2% entre o ano 
2000 e 2010.

Já o índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência, divulgado em fevereiro de 2012 
pelo Ministério da Justiça e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrou que o 
município de Marabá perde apenas para Eunápolis (BA), no quesito “mais violenta 
para a juventude”. Das cidades paraenses com mais de 100 mil habitantes, o mu-
nicípio polo do sudeste do Estado lidera a lista, ficando na frente de Marituba (15.ª), 
Ananindeua (28.ª) e Parauapebas (29.ª) em relação ao Brasil. O estudo do Ministério 
da Justiça leva em consideração as taxas de violência a que os jovens de 12 a 29 
anos estão expostos, como homicídios, mortalidade no trânsito, pobreza, desigual-
dade socioeconômica, frequência dos jovens nas escolas e o acesso ao mercado, 
no aspecto referente à criminalidade, os dados são angustiantes. 
A violência no Brasil tem tomado nuances pouco imaginados anos atrás. Segundo 
o mapa da violência 20112, o Pará ocupa a 3ª posição dos Estados mais violentos 
do Brasil. A taxa de homicídio do Estado saltou de 40,2 casos por mil habitantes em 
2009 para 45,9 em 2010. A Região Metropolitana de Belém tem um índice de 80,2 
homicídios em cada grupo de 100 mil habitantes, os números nos colocam como 
a segunda capital mais violenta do país, perdendo apenas para Maceió (AL) e os 
homicídios de adolescentes e jovens com idades entre 15 e 24 anos saltou de 297, 
em 1998, para 1.086, em 2008. Um aumento de 265.7% em dez anos, segundo a 
edição 2011 do Mapa da Violência. O relatório foi realizado com base no Censo de 
2010.

A violência esgarça o tecido social e reproduz o medo, mantendo comunidades intei-
ras afastadas da convivência em sociedade – condição básica para que possam se 
organizar e propor livremente seus anseios e reivindicações. (Direitos Humanos no 
Brasil 03: diagnósticos e perspectivas/MNDH et. Al, 2012: artigo Direitos Humanos 
no Brasil: a promessa é a certeza de que a luta precisa continuar – autor: Paulo 
Carbonari). 

A questão de gênero ainda é um desafio para o Brasil e, em particular, para o esta-
do do Pará já que nos últimos anos, o mercado de trabalho no Brasil evoluiu para 
uma situação próxima do pleno emprego, ao mesmo tempo em que o rendimento 
dos ocupados deu um salto. Mas há uma desigualdade que a economia brasileira 
ainda não conseguiu derrubar: a disparidade de salários entre trabalhadores do sexo 
masculino e feminino. Homens chegam a ganhar, na média, até 66% mais do que 
mulheres com o mesmo grau de escolaridade - no caso, superior completo. A infor-
mação é de um levantamento do Estadão Dados, feito com base na Relação Anual 
de Informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho e Emprego, referente a 
2011, dado mais recente disponível.
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Os índices sobre violência de gênero no estado do Pará ainda são elevados. O Pará 
é o 2º estado com maior índice de denuncias de violência contra a mulher. Foram 
515,94 vítimas para cada 100 mil mulheres paraenses, no primeiro semestre de 
2012. É o Pará, o segundo Estado do Brasil com mais casos de violência contra a 
mulher, registrados no Ligue 180 - central do governo federal de atendimento à mul-
her. O número é 20% superior ao identificado no mesmo período, em 2012, quando 
foram registrados 429,01 casos para os universos de 100 mil cidadãs. Segundo os 
dados do Sistema Integrado de Segurança Pública quanto ao número de homicídios 
que vitimaram mulheres em 2013 ao compararmos com o mesmo período de 2012, 
houve um aumento de 95%. O número de estupros cresceu 30% em um ano (2011 a 
2012), segundo a Secretaria de segurança pública do estado do Pará.

Quanto aos dados sobre as violências praticadas contra a população LGBT, em 
2011, houve 36 denúncias de violência contra a comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais e Transexuais), no Pará. Já no ano de 2012, foi 97, um aumento de 
169,44%. Esses dados foram divulgados em maio de 2013 pela Secretaria de Direit-
os Humanos da Presidência da República e que ainda informa que as denuncias são 
mais agravadas, em relação às vítimas do sexo feminino, negras e jovens.

No que se refere ao racismo, observa-se um verdadeiro extermínio da juventude 
negra: um estudo mostra que vitimização negra foi 133% maior que a de brancos 
e que proporcionalmente, morrem vítimas de arma de fogo 133% mais negros que 
brancos, aponta o Mapa da Violência 2013 (Mortes matadas por armas de fogo), 
divulgado no ano de 2013. Em 2010 morreram, vítimas de disparo de arma de fogo, 
10.428 brancos e 26.049 negros. Utilizando os dados do Censo de 2010, verifica-se 
que as taxas resultantes foram 11,5 óbitos para cada 100 mil brancos e 26,8 óbitos 
para cada 100 mil negros. Dessa forma, a vitimização negra foi de 133% - isto é, 
morrem proporcionalmente vítimas de arma de fogo 133% mais negros que brancos. 

Em rodas de discussão, oficinas e debates os militantes dos movimentos negros em 
Belém vem apontando que são mortos jovens entre 13 e 22 anos e moradores de 
bairros periféricos. Na maioria das vezes, esses garotos não têm pai e moram com 
as mães, que trabalham e passam boa parte do tempo fora de casa e na maioria 
das vezes, as circunstâncias em que os jovens são assassinados relacionam-se em 
confrontos diretos com a polícia e com brigas relacionadas à manutenção de poder 
na economia do tráfico de drogas.

Com os dados apresentados acima é fácil perceber que o Pará é um dos estados 
da federação com os maiores índices de violações de direitos humanos, de modo 
que é desafio permanente para a sociedade civil organizada monitorar esse quadro 

 Mapa da violência –Instito Sangari
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Jovens negros são as principais vítimas de homicídios, 

inclusive aqueles perpetrados pelos agentes de segu-

rança pública. Os adolescentes negros têm 2,6 vezes 

mais chances de serem assassinados na comparação 

com adolescentes brancos, nas cidades com popu-

lação acima de 100 mil habitantes (UNICEF/LAV/UERJ/

SDH-SPDCA/Observatório de Favelas: 2006). A taxa de 

analfabetismo dos jovens negros é de 5,8%, três vezes 

maior do que a de jovens brancos (1,9%). Em média, os 

jovens negros possuem 7,5 anos de estudo contra 9,4 

anos dos jovens brancos da mesma faixa etária. Das 

530 mil crianças de 7 a 14 anos fora da escola, 330 mil 

são negras e 190 mil são brancas (IBGE/PNAD, 2009). 

Por sua vez, quando se olha a população carcerária verifica-se que metade dos 
560 mil detentos nas cadeias do País tem entre 18 e 28 anos e há mais 18 mil ad-
olescentes privados de liberdade, o que explica o perfil do suspeito no País: negro, 
jovem, entre 15 e 24 anos, morador da periferia e do sexo masculino. É a criminal-
ização da pobreza.
O cenário de DH no Pará nos últimos anos é de agravamento dos conflitos. Recente 
pesquisa do IBGE demonstrou pouco investimento em politicas públicas de direitos 
humanos nos municípios do Pará. A região do arquipélago do Marajó tem os piores 
índices de IDH, recentemente divulgado pela mídia.

e exigir do Estado a plena satisfação dos direitos, de modo a coibir toda e qualquer 
discriminação:
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Na análise sobre as políticas recentes que afetam a questão socioambiental na 
região, existe uma conexão entre as ações em curso e o projeto mais amplo de 
desenvolvimento que as orienta. Claramente a proposta de desenvolvimento que 
está colocada pelo governo federal não promove igualdade.
Trata-se da região mais rica em biodiversidade do mundo e, ainda assim, a sua 
marca é a da exclusão, a que atribuímos às opções políticas de investimento ad-
otadas pelo Estado brasileiro como abertura de megaprojetos de infraestrutura para 
exploração de recursos naturais – dos quais podem ser citadas a Transamazônica, 
Projeto Carajás, as obras das eclusas de Tucuruí, BR 163, Pólo Siderúrgico de Mar-
abá, exemplos que demonstram a continuidade histórica dos impactos socioambi-
entais, revelando um lamentável quadro de ações predatórias como construção de 
barragens, incentivos a atividades de mineração, plantação de soja, derrubada da 
floresta para exploração da madeira e incentivo da pecuária extensiva.
Esse caldo de desigualdades sociais e violências e a ótica de um modelo de desen-
volvimento para a Amazônia, que privilegia o grande capital e as grandes obras, traz 
consigo uma realidade que precisa ser modificada, a partir da ótica de um verdadeiro 
desenvolvimento humano, com base na garantia de direitos humanos. 
A Amazônia continua exportando recursos e promovendo exclusão, sem consoli-
dação de direitos. Os conflitos e a violência estão claramente ligados às disputas 
por terra, água e fontes de energia, que são os recursos buscados pelas forças 
econômicas nesta fase do capitalismo. A escala desses conflitos tende a se glo-
balizar. Os interesses econômicos na região não são somente brasileiros, represen-
tados por empreendimentos nacionais ou que se dizem nacionalistas, a tendência é 
que aumente a presença de atores globais na região, historicamente apoiados pelos 
governos. Por conta de tais conflitos, as populações afetadas pelas pressões dessas 
forças econômicas estão em áreas urbanas e áreas rurais do estado do Pará. 
São parcelas da população caracterizadas por baixos índices de escolaridade, pou-
co acesso à informação e pouco conhecimento a respeito de direitos.  Tanto nas 
áreas urbanas (criminalização da pobreza) quanto nas áreas rurais (conflitos so-
cioambientais), o cenário é de acirramento dos conflitos, em virtude da recorrente 
deslegitimação das causas (reforma agrária, titulação de terras, consolidação de 
terras quilombolas e indígenas, violência institucional, com apoio aos justiçamen-
tos) e da criminalização dos que resistem aos grandes projetos na Amazônia, como 
mineração (VALE), Belo Monte (CCBM e Norte Energia), hidrelétricas Tapajós-Teles 

O Acirramento dos conflitos socioambientais na Amazônia paraense
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Pires e expansão do biodiesel e, mais recentemente, com a expansão dos arrozeiros 
no Marajó (que possui o pior IDH do Pará). 
A expansão neoliberal e capitalista na Amazônia tem o apoio dos governos federal e 
estadual e esse modelo de desenvolvimento hegemônico tem implicações negativas 
para com o território e para as pessoas que o habitam, por ser um modelo expan-
sionista, excludente e predador. Assim, desde os planos iniciais de ocupação da 
Amazônia, quase nada mudou. O Paradigma continua o mesmo, mas as populações 
vem reagindo e mostrando ao Brasil e ao Mundo que este tipo de desenvolvimento 
não serve aos amazônidas.
As lutas por efetividade de direitos na Amazônia dizem respeito não apenas à so-
brevivência da floresta amazônica, mas, sobretudo às inúmeras populações que 
ocupam o entorno da vasta bacia hidrográfica. Esse modelo de desenvolvimento 
aplicado na Amazônia acirra a violência contra os defensores de direitos humanos, 
sobretudo na área ambiental. 
Atualmente, o uso da força policial tem se dirigido as populações tradicionais, como 
quilombolas e indígenas. A exemplo disso, tem-se as operações (Eldorado e Tapa-
jós) em que a Policia federal e a força nacional atuaram na região, intimidando e 
até mesmo executando indígenas. Outro exemplo de violência policial contra popu-
lações tradicionais ocorreu na região nordeste do Pará, em que a empresa Vale S/A 
investe na expansão do agrodiesel avançando em territórios quilombolas.

Há ainda conflitos antigos e ainda não resolvidos com terras quilombolas na ilha do 
Marajó com pessoas criminalizadas e uso indevido de força de segurança pública 
como agencia privada de segurança por parte de fazendeiros e agora os arrozeiros 
na região.

Os povos indígenas também passam por diversas violações de direitos agravadas 
pelo fato de sofrerem intervenções constantes do Estado brasileiro em todos os as-
pectos da vida, no que se refere à demarcação de suas terras, manutenção de suas 
culturas e acesso às políticas públicas. (LUCIA Xavier, Diagnostico DH Brasil 3, di-
versidade e discriminação).
 
Além disso, a grande concentração e a grilagem de terras públicas no Pará ainda 
não foram devidamente combatidas, em que pese algumas iniciativas do Poder Judi-
ciário, como a Comissão contra a grilagem de terras, mais que ainda não dão conta 
da realidade, apenas intenções e algumas políticas públicas rarefeitas na área da 
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O Pará foi o segundo Estado com maior número de conflitos no campo no ano de 
2012, com 166 ocorrências envolvendo 1641 pessoas, que resultaram em seis as-
sassinatos. É o que aponta a 28ª edição da publicação Conflitos no Campo Brasil 
2012, lançada pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) em abril de 2013. O Pará 
perde apenas para o Maranhão, que teve 184 conflitos no campo do total de 1.364 
ocorrências feitas no País. Em relação aos homicídios, o Pará também ocupa a 
segunda posição, perdendo apenas para Rondônia, que teve nove assassinatos no 
campo, do total de 36 registrados no país. Entre os mortos no Pará, estão quilombo-
las, indígenas, lideranças comunitárias e assentados.

Segundo a CPT, os conflitos no campo cresceram 24% em relação ao ano de 2011. 
Antônio Canuto, secretário da coordenação nacional da CPT, disse, durante o lança-
mento do relatório, que dos 36 assassinados, sete já haviam recebido ameaças de 
morte. Ele criticou a “inoperância do estado” na proteção dos ameaçados e também 
a impunidade dos acusados desses crimes. Ele citou como exemplo a absolvição do 
homem que foi apontado como mandante do assassinato do casal de extrativistas 
em Nova Ipixuna, José Cláudio e Maria do Espírito Santo, no julgamento ocorrido no 
início deste mês. O casal havia recebido ameaças de morte. (28ª edição da publi-
cação Conflitos no Campo Brasil 2012, abril 2013)

Na análise da violência contra a pessoa, o Pará é líder em tentativa de assassinatos 
com 52 casos; em ameaças de morte, com 61 casos; em número de pessoas agre-
didas, 20; e também em número de pessoas presas, 33. O documento concluiu que 
houve aumento expressivo nas tentativas de assassinatos, que passaram de 38, em 
2011, para 77 em 2012. Foram registrados no país, 816 conflitos de terra, sendo 78 
no Pará, envolvendo 11.072 famílias distribuídas em 37 municípios, principalmente 
localizados nas regiões Sul e Sudeste do Pará, Baixo Amazonas e Xingu. A cidade 
de Afuá, na região do Araguaia, aparece no relatório com o maior número desse tipo 
de ocorrência, 16. A classificação do conflito de terra, no relatório, envolve os despe-
jos, expulsões, ameaças de despejos e expulsões, bens destruídos e pistolagem.

reforma agrária corroborando a própria análise dos movimentos campesinos de que 
houve um abandono da agenda de reforma agrária no Brasil e no estado do Pará em 
particular e o pior disso é que, no ano de 2012, o que se destacou foi o crescimento 
do número de assassinatos em Conflitos no Campo.
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Outros 18 conflitos ocorridos no Estado foram resultantes da disputa pela água, prin-
cipalmente por conta de barragens e açudes que limitam o acesso de comunidades, 
seguido da preocupação com o uso e a preservação do recurso hídrico. Esse tipo 
de conflito envolveu 12 municípios, com destaque à região do Xingu, principalmente 
Altamira, que teve oito ocorrências, seguida de Alenquer, no Baixo Amazonas, com 
cinco ocorrências. Na maioria dos casos, houve destruição ou poluição da água, 
seguido do descumprimento de dispositivos legais.

Municípios com grande incidência de casos: Abel Figueiredo, Al-
tamira, Afuá, Acará, Tomé-Açu, Alenquer, Anapu, Baião, Bom Jesus do Tocantins, 
Breu Branco, Canaã do Carajás, Parauapebas, Capitão Poço, São Domingos do 
Capim, Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia, Cumaru do Norte, Tucumã, 
Curionópolis, Marabá, Eldorado do Carajás, Irituia, Floresta do Araguaia, Redenção, 
Goianésia do Pará, Itaituba, Jacareacanga, Nova Ipixuna, Juruti, Novo Repartimen-
to, Parauapebas, Óbidos, Oriximiná, Santarém, São Félix do Xingu e Santana do 
Araguaia e Xinguara.

Portanto, esse abandono da agenda de reforma agrária vem junto com a deslegiti-
mação da luta pela terra, notadamente no estado do Pará, onde é verificado um alto 
índice de violência institucional cometida contra trabalhadores rurais sem terra, seja 
pelo poder judiciário, seja pelo poder executivo. As chamadas milícias privadas tem 
pleno apoio da institucionalidade e não é incomum vermos movimentos sinérgicos 
entre as forças reacionárias privadas e o Estado.

Ao lado dos conflitos agrários, vale ressaltar ainda a atividade minerária que tem 
capitaneado todos os setores interessados na manutenção dessa estrutura de 
desigualdade em nome de um desenvolvimento para todos. A empresa Vale S/A e 
suas subsidiárias tem dado conta de promover a degradação ambiental de áreas 
protegidas e reservadas a populações tradicionais, chegando até mesmo à expulsão 
dessas comunidades. 

Todas as questões acima apontadas são a motivação da atuação de 90% dos de-
fensores de direitos humanos e a causa de ameaças e criminalização. De fato, a ex-
tensão da apropriação indevida de terras públicas por fazendeiros ou especuladores 
imobiliários, revelam números inacreditáveis, inclusive do ponto de vista jurídico, 
pois a quantidade de terra titulada no Estado do Pará, por exemplo, é muito superior 
à terra existente de fato. 
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Definição da Organização das Nações Unidas para defensores e defensoras 
de direitos humanos: (...) indivíduos, grupos e órgãos da sociedade que pro-
movem e protegem os direitos humanos e as liberdades fundamentais univer-
salmente reconhecidas.

Em suma, o cenário relativo aos direitos humanos no Para piorou e a SDDH identifi-
ca como pessoas mais ameaçadas as populações quilombolas, os indígenas, ribei-
rinhos, agricultores familiares e sem terra, populações pobres nos centros urbanos 
(médias cidades, inclusive, com o aumento da criminalidade) e no campo e floresta, 
jovens, negros, mulheres (violência de gênero), população LGBT além dos próprios 
defensores de Direitos Humanos.

Contextualizando a realidade a que se dirigem as atuações de defensores de direit-
os humanos no Estado, percebemos claramente que, em suas lutas e resistências, 
essas pessoas, grupos e comunidades, sofrem com a ação do próprio Estado, e 
neste ponto especifico, não tem sido inerte aos conflitos que se estabelecem, pois o 
Estado, ao longo da história, tem tomado partido e atuado decisivamente na defesa 
dos interesses que lhe deram e dão sustentação.

VITIMIZAÇÃO DE LIDERANÇAS DO 
MOVIMENTO SOCIAL E SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

Segundo o CIMI :
“ Voltou a crescer o número de

assassinatos de indígenas. Em 2012
registramos 60 vítimas, contra os 51
casos ocorridos em 2011. Também

cresceu o número de assassinatos em
Mato Grosso do Sul, com o registro
de 37 vítimas, contra os 32 casos

registrados em 2011”

As violações de direitos dos indígenas são consequência de uma atitude 
arraigada de discriminação contra os povos indígenas das Américas e da 
não-aceitação de seu modo diferente de ser, de ver e de agir no mundo. Tais 
posicionamentos são parte de um legado histórico que os atuais Estados 
democráticos não conseguiram reverter. E as mulheres indígenas, além de 
enfrentarem os problemas mencionados acima, ainda sofrem com a violência 
de gênero e com a impunidade que costuma cercar esses casos.
 (relatório da Anistia Internacional, 2012)

A realidade das Defensoras e Defensores de Direitos Humanos no Pará

21



Diante dessa realidade existe a ação de uma sociedade civil articulada que atuou de-
cisivamente na luta contra a ditadura militar, na busca da anistia, abertura política e 
na elaboração de uma constituição democrática e que atua hoje no reconhecimento 
e promoção de uma diversidade de direitos. Contudo, estas contribuições, longe de 
serem bem aceitas por setores conservadores e elites econômicas de nosso País, 
geraram no passado e causam ainda hoje fortes reações cuja característica é a 
manutenção, a todo custo, de privilégios e vantagens em detrimento de milhões de 
pessoas.

A luta por direitos humanos, seja numa perspectiva local, ou nacional, reformista 
ou revolucionária, individual ou coletiva, sempre encontrou fortes resistências por 
parte de vários setores da sociedade. Assim, podemos dizer que estas ações desen-
volvidas por ativistas sociais vão ao encontro do reconhecimento de direitos ou à 
exigibilidade dos mesmos.

Desta forma, a atuação de defensores de direitos humanos na promoção de direitos 
enfrenta resistências e retaliações todas as vezes que, determinados interesses de 
indivíduos ou de grupos poderosos, são contrariados. Isso é facilmente contatado 
pelas diversas listas de pessoas marcadas para morrer do Estado do Pará, que, de 
fato, foram sendo renovadas em virtude da eliminação física de 57 defensores de 
direitos humanos entre os anos de 1980 e 2007, e do assassinato de mais de 851 
pessoas em virtude da luta pela terra entre 1980 e 2001, somente neste Estado 
(CEDENPA, 2008).

Esta situação é tão grave que em dezembro de 2007, levantamento feito pela equipe 
técnica do Programa de Defesa de Defensores de Direitos Humanos do estado do 
Pará – PPDH-PA1, indicou a existência de uma lista com 207 pessoas ameaça-
das, quadro este que certamente se agravou em virtude da inexistência de ações 
ou políticas públicas que enfrentassem as causas dessas ameaças (ibidem). E de 
novas politicas desenvolvimentistas para a região, como a UHE Belo Monte, Teles 
Pires e Tapajós, além da expansão de ferrovia que atende aos interesses da Vale 
S/A e a expansão do agrocombustível.

O que mais chamou atenção de militantes e organizações ligadas a direitos hu-
manos é a existência de pelos menos três grandes tipos de violações colocadas 
em prática, de forma disseminada contra estes defensores e suas organizações: A 
vitimização, a difamação e a criminalização (LEÃO, in CEDENPA, 2008):

Livro Em defesa da vida, 2008, CEDENPA.
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A desmoralização e criminalização de lideranças e movimentos sociais vem sendo 
usada como estratégia para conter a organização popular e, com isso, os avanços 
por ela propostos. A desmoralização é uma forma de transformar lutas e pessoas 
em defensores do anacronismo. A criminalização é uma maneira dura de instituições 
que foram criadas para proteger a sociedade e seus direitos se tornarem agentes 
que propõe a “extinção” de organizações populares – como fez, por exemplo, o 
Ministério Público gaúcho em relação ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra. Organizações e lideranças populares são essenciais à democracia por serem 
a manifestação da rebeldia, necessária aos avanços da luta por direitos. Particulares 
e o Estado agem fora do direito, não em nome da justiça e sim em nome de interess-
es e privilégios, contra os/as que se erguem em luta por justiça, quando promovem 
a desmoralização e a criminalização. (Direitos Humanos no Brasil 03: diagnósticos e 
perspectivas/MNDH et. Al, 2012: artigo Desenvolvimento e injustiças ambientais no 
Brasil – autor: PAD)

Desde 2011, até o presente momento, os principais movimentos sociais que es-
tão sendo alvo de criminalização referem-se ao processo de resistência de grandes 
projetos na Amazônia como a construção de BELO MONTE e o avanço do agro-
combustível, promovido pela empresa VALE e empresas ligadas a este empreendi-
mento, que vem destruindo projetos coletivos e como alvos mais recentes estão as 
comunidades indígenas, mais notadamente aquelas que vem lutando para serem 
consultadas sobre os megaprojetos hidroelétricos na região dos rios Tapajós e Teles 
Pires, como os Munduruku. Mesmo assim, novos movimentos e lideranças entre 
ribeirinho, pescadores e indígenas vem surgindo e, com isso, um arco de alianças 
está se formando. 

Esta mobilização das populações para terem o direito de serem consultadas pre-
viamente sobre os empreendimentos em seus territórios, apesar do processo de 
desqualificação pública, inclusive por parte do governo brasileiro tem como aliados 

PROCESSOS DE VIOLAÇÃO CONTRA DEFENSORES E 
DEFENSORAS DE DIREITOS HUMANOS.

Difamação. Difamação segundo o Artigo 139 do código penal brasileiro é im-
putar à alguém um fato ofensivo à sua reputação.  Trata-se de uma forma de 
ação que visa atingir a imagem de uma pessoa, tentando desqualificar o argu-
mento e discurso dos defensores e suas organizações. Com isso, esperam-se 
dois resultados: Eliminar o potencial transformador da ação ou das denúncias 
destas pessoas ou pelo menos minimizar o seu alcance.

Criminalização. Na criminalização, pode-se se dizer que os objetivos são os 
mesmo das outras formas de violação de direitos, mas a forma como ela se 
opera é diferente, pois a mesma se dá pela ação de agentes e instrumentos 
do Estado, revestindo-se de pretensa e aparente legalidade. São mobilizadas 
contra defensores um arcabouço legal, notadamente de natureza criminal, 
com o uso ostensivo de órgãos policiais e judiciais. Também se busca aqui 
minar a credibilidade e poder de atuação de defensores seja repressão, pela 
ameaça ou efetivação de cerceamento de liberdade, ou ainda pelo efeito dis-
suasivo que, em tese carrega o direito penal.

Vitimização. São ações e omissões que resultam em situações de violência 
física ou psicológica contra defensores de direitos humanos. Destacamos aí 
as ameaças, agressões físicas, lesões corporais, torturas, estupros, tentativas 
de homicídio e assassinatos, entre outros.
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importantes alguns atores do Estado, como o Ministério Público Federal, Ministério 
Público Estadual (meio ambiente e agrário) e Defensoria Pública Estadual. 

A partir de 1988, com a promulgação da Constituição Federal da República brasile-
ira, foi estabelecido novo papel institucional ao Ministério Público, que é o de atuar 
na defesa de direitos coletivos, difusos e indisponíveis. Como parte do sistema de 
justiça, possui também o papel de órgão acusador no processo penal. Com tais 
atribuições, essa instituição ora é aliada importante na defesa dos direitos, ora acusa 
defensores de DH, contribuindo para a criminalização dos mesmos.
Mesmo diante desse duplo papel, destacamos que a atuação da sociedade tem ger-
ado maior comprometimento institucional do órgão com os direitos humanos, a sa-
ber: criação da Promotoria de Direitos Humanos em Belém e Promotorias Agrárias, 
parcerias fundamentais no combate a violência institucional e conflitos no campo. 

Vale destacar a parceria com o Ministério Público Federal na atuação contra vio-
lações de DH nos projetos hidrelétricos, como a UHE de Belo Monte e do Tapajós, 
entre outras.

A Defensoria Pública, órgão essencial para o acesso à justiça, é uma instituição que 
no Estado do Pará passou por mudanças significativas. Destacamos que foram cria-
das 05 defensorias agrárias no Estado do Pará, a partir do acordo entre peticionários 
(SDDH) e o Estado brasileiro no caso da chacina da fazenda Ubá no âmbito da 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos-CIDH, órgão da Organização dos 
Estados Americanos-OEA.

Apesar do fortalecimento institucional apontado, o Estado brasileiro continua como 
um dos grandes violadores de DH e as instituições, por sua vez, não conseguem ga-
rantir a universalidade do acesso à justiça uma vez que o racismo, sexismo e outras 
formas de discriminação ainda permeiam a atuação dessas instituições. 

A Justiça Brasileira possui 70 ações judiciais contrárias a este empreendimento e 
segue com morosidade, sem julgar as ações. Uma importante iniciativa da socie-
dade civil, mais notadamente do MXVPS (Movimento Xingu Vivo para Sempre) é a 
campanha JUSTIÇA JÁ EM BELO MONTE que pretende pressionar o Poder Judi-
ciário a deliberar sobre as demandas judiciais.
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O poder judiciário é, sem dúvida, o poder de Estado mais resistente ao controle so-
cial e à participação da sociedade e vem de forma muito vagarosa abrindo alguns es-
paços importantes, como o Conselho Nacional de Justiça-CNJ. E no Estado do Pará, 
a partir de discussões da sociedade civil com este poder foram criadas comissões 
com participação social para estudo, monitoramento e proposição de políticas, rel-
acionadas a temas que historicamente denunciamos através de casos exemplares 
de violações de Direitos Humanos, como grilagem, crimes no campo, execuções 
sumárias. A criação de varas especializadas em temas como crimes contra mulher, 
criança e adolescente, conflitos no campo, também são exemplos, de algumas con-
quistas da sociedade no sistema de justiça.

Esses importantes espaços institucionais ocupados pelos movimentos sociais e pela 
própria sociedade civil organizada devem ser permanentemente objeto de monitora-
mento, lutas e resistências, tendo em vista os movimentos existentes, hoje,  promov-
idos por grupos econômicos, políticos e religiosos que vem pautando um discurso de 
intolerância com os direitos já conquistados e os que ainda estão em movimento e 
que vem promovendo a diminuição da participação e controle social. 
Nacionalmente, vemos agendas para diminuições dos direitos indígenas, com 
propostas para alteração da própria constituição federal. Os direitos em movimento, 
como os da população LGBT vem sendo atacados diariamente através da ocupação 
da Presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal por um pas-
tor evangélico que vem trabalhando para o aumento de preconceitos contra esta 
população. A pauta para a redução da maioridade penal volta ao cenário nacional, 
à reforma do código penal está em curso, com uma proposta de se criar o crime de 
terrorismo e da forma como vem sendo discutida até os movimentos sociais poderão 
ser sujeitos ativos deste tipo de crime. As regulamentações existentes para garan-
tir os grandes eventos vem diminuindo direitos consagrados, como o direito a livre 
manifestação.

Todos estes movimentos, que pretendem retroceder na garantia de direitos, também 
tem reflexos no âmbito regional e local. No mês de outubro de 2013, uma juíza con-
denada pelo CNJ à aposentadoria compulsória em caso de adolescente presa com 
vários homens em uma cela na cidade de Abaetetuba há alguns anos e que teve 
esta decisão reformada pelo STF foi promovida para responder pela Vara de Crimes 
contra crianças e adolescentes. A reação dos movimentos sociais aqui no Pará foi 
rápida e forte e no mesmo dia a presidência do TJE suspendeu esta promoção.
Após este fato, a associação dos magistrados do Pará lança uma carta aberta crit-
icando ferozmente a articulação dos grupos, movimentos e pessoas da sociedade 
civil entorno desta questão, acusando-os de vingativos e até de violadores de direit-
os humanos da juíza. É o discurso de Direitos Humanos em disputa.
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As recentes manifestações populares nas ruas do Brasil, desde junho de 2013 
vem sendo reprimidas desmedidamente pelos agentes de segurança pública e até 
desenterram um instituto jurídico da época da ditadura militar para criminalizar man-
ifestantes, que é a Lei de Segurança Nacional. Aqui no Pará e em sua capital, as 
manifestações foram e vem sendo duramente reprimidas, ocorrendo muitos casos 
de pessoas com sequelas por uso abusivo de armas menos letais como balas de 
borracha, spray de pimenta e gás lacrimogênio. 

A violência é tanta que houve até uma morte de um gari na cidade de Belém, a 
Sra. Cleonice Vieira que, por inabilidade das forças policiais em lançar desmedida-
mente gases para todos os lados, esta senhora se encontrava em um local fechado 
e acabou passando mal quando uma dessas armas que foi arremessada em sua 
direção. Há relatos preocupantes de ações de policiais infiltrados nas manifestações 
e em redes sociais monitorando as lideranças e até sequestros e invasão a domicílio 
foram relatados onde estão sendo vitimadas algumas pessoas em que a polícia vem 
apontando como lideranças subversivas e violentas.

Lembramos aqui que no final do ano passado, a Secretaria de Segurança Pública 
do Estado do Pará propôs dentro do Conselho estadual de segurança pública uma 
resolução que visava limitar o direito de manifestações. Esta proposta foi duramente 
criticada pela sociedade civil que possui assento naquele conselho e repercutida nos 
diversos movimentos sociais e teve parecer desfavorável apresentado pela advoga-
da Celina Hamoy, que representava o CEDECA/EMAUS. O Secretário de Segurança 
retirou a proposta.

A SDDH vem acompanhando esses fatos e prepara um dossiê especifico para a vi-
olência institucional contra as manifestações e criminalização de pessoas e solicitou 
informações dos órgãos de segurança pública quanto aos dados sobre prisões e 
autuações de pessoas em manifestações. Um dos ofícios respondidos foi da Cor-
regedoria da Policia civil que respondeu terem sidos autuadas 64 pessoas na DIOE 
(Divisão de investigações e operações especiais) da Policia Civil nos dias 17, 20, 
24, 26 de junho de 2013 e 02, 11 e 30 de julho de 2013 e 07 de setembro de 2013.

Neste relatório podemos identificar que a grande maioria das pessoas foi autuada 
em Termo circunstanciado de ocorrência por prática de contravenção penal, art. 40 
da LCP: provocar tumulto ou portar-se de modo inconveniente ou desrespeitoso, em 
solenidade ou ato oficial, em assembleia ou espetáculo público, se o fato não con-
stitui infração penal mais grave. Apenas um caso foi autuado como crime de dano e 
outro como incitação ao crime e ainda outro caso enquadrado em art. 253 do Código 
penal. Outras pessoas estão sendo investigadas por crimes de desacato, resistência 
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e desobediência. 
Os números encontrados estão sendo cotejados com as demais informações cole-
tadas pela SDDH, através de denúncias nos órgãos correcionais das polícias civil 
e militar, e na Ouvidoria do Sistema de Segurança Pública, comissões de direitos 
humanos da ALEPA, da OAB/PA e na Defensoria Pública Estadual, além das rec-
lamações na própria SDDH. Mas já é possível afirmar que a repressão da polícia 
militar foi desmedida em relação às pessoas que foram levadas às autoridades poli-
ciais, as que foram autuadas em flagrante e as que reclamaram de diversos abusos 
nas ações policiais.

Aqui vemos, claramente, a estratégia que é a da intimidação das pessoas pelo forte 
aparato policial nas manifestações populares com uso abusivo da força, sem se ade-
quar a recente resolução do CONSEP que regulamentou o uso da força por agentes 
de segurança pública. Para, além disso, outras estratégias estão sendo colocadas 
em prática dentro de uma lógica de guerra ao inimigo, que era observada na época 
da ditadura militar, incompatíveis com o atual estágio em nossa sociedade, que é o 
do Estado Democrático de Direito. Os relatos de agentes infiltrados, sequestros, in-
vasões de domicílio e ameaças nestes recentes eventos, não tinham sido tão utiliza-
dos, ou pelo menos, detectados como o estão sendo agora, após as manifestações 
de junho de 2013.

Na verdade, algumas destas estratégias já vinham sendo utilizadas ao longo dos 
anos vitimando algumas pessoas ligadas aos movimentos sindicais, campesinos, 
indígenas e quilombolas e de direitos humanos e, mais recentemente, sendo denun-
ciadas por parte de forças como a Força nacional, ABIN e policia federal.
Com todo esse acirramento nos conflitos, a agenda popular de direitos humanos na 
Amazônia deve ser fortalecida dentro de uma lógica de unificação de pautas entre 
os movimentos sociais e de convergência de lutas de populações no campo rural 
e no urbano, pois estão todas conectadas a partir do modelo de desenvolvimento 
colocado em prática para a Amazônia. 

Os grupos da sociedade civil podem organizar e exercer impacto real sobre as de-
cisões dos formuladores de politicas, compensando a influência frequentemente de-
sproporcionada dos interesses econômicos e grupos de pressão poderosos. A pos-
sibilidade de desenvolver esse “poder de contrabalanço” depende de as instituições 
de uma sociedade permitir, ou não, uma participação aberta e livre. Nos casos em 
que a sociedade civil esta ativa, demonstrou-se que ela origina mudanças significa-
tivas (relatório PNUD 2012).
 
Isso exigirá, mais do que nunca, a necessidade de revisar a própria institucionali-
dade, através de pressões e denúncias nacionais e internacionais que, a serviço do 
poder, usa da violência como forma de conter a Justiça e reafirmar o princípio de 
que Direitos Humanos são inegociáveis e de a sociedade civil organizada é parte 
fundamental na construção da democracia e dos direitos humanos.
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REVELANDO OS CASOS DE CRIMINALIZAÇÃO DE LUTAS NO PARÁ

Caso UHE de Tucuruí: uma barragem aos direitos

A prisão dos 19 atingidos/as pela barragem

Em 26 de abril de 2009, 19 integrantes do Movimento de Atingidos por Barragens 
(MAB) foram presos, entre os quais estavam as principais lideranças do município de 
Tucuruí. O argumento era de que estariam em flagrante em diversos crimes e com 
isso foram imediatamente recolhidos para dois presídios em Belém.

As prisões foram parte de uma ação policial, comandada pelo Ministério Publico 
Estadual e do Comando Geral da Polícia Militar, a qual tinha como objetivo principal 
retirar pessoas que faziam manifestação e ocupavam canteiro de obras das eclusas 
de Tucuruí, área de propriedade da União.

Nesta operação, as pessoas detidas foram encaminhadas para a Delegacia de Com-
bate ao Crime Organizado - DRCO, em Belém, para serem autuadas em flagrante 
delito. Permaneceram no local sem direito a alimentação, nem condições sanitárias. 
Somente mais tarde foram encaminhados para a Seccional Cabanagem.

Após ouvir os condutores da polícia, testemunhas e uma suposta vítima, concluído 
o procedimento, o delegado encaminhou os autos de prisão em flagrante ao Juiz da 
3ª Vara Penal da Comarca de Tucuruí, enquadrando os manifestantes nas seguintes 
figuras penais: sequestro e cárcere privado, extorsão por mais de duas pessoas, 
esbulho possessório, dano qualificado, tentativa de incêndio, atentado contra segu-
rança de serviço de utilidade pública, incitação ao crime, resistência, desobediência.
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O flagrante foi mantido pelo Juiz de Tucuruí e o pedido de liberdade provisória feito 
pela Defensoria pública foi negado aos acusados, apesar de terem residência fixa, 
profissões definidas, famílias constituídas na Comarca de Tucuruí, não terem an-
tecedentes criminais e serem todos réus primários.

Para tentar libertar os presos, os advogados juntaram como prova um disco DVD 
contendo imagens feitas pela própria imprensa local que mostrava que nenhum dos 
detidos reagiu à prisão, ou mesmo cometeu qualquer outro ato criminoso. As ima-
gens também dão conta de mostrar que nenhum dos acusados estava praticando os 
crimes imputados pela Autoridade Policial e o Ministério Público.

Além disso, as imagens exibem a chegada da equipe policial e do Promotor de 
Justiça até o local do ato público, parte do canteiro de obras. Há início de uma 
conversa, e sem nenhuma reação concreta de intimidação ou resistência por parte 
dos acusados que são levados, agarrados, atirados ao chão e humilhados pelos 
policiais. As imagens mostram também que nenhum dos manifestantes conduzia 
machados, tesouras, facas, rojões, objetos explosivos, etc., no momento de suas 
prisões. Em nenhum momento há qualquer incitação da parte de ninguém a fim de 
que resistissem à ação policial. Pelo contrário, os manifestantes queriam estabelecer 
uma conversa, como foi proposta pelo Comando da Polícia.

Ao analisarmos esse caso em específico, enxergamos a contribuição do Estado em 
relação ao descaso com os atingidos por barragem no projeto de construção da 
UHE de Tucuruí. São diversos fatos que colaboraram para que a situação chegasse 
a esse nível de violações de direitos dos manifestantes, em que até a liberdade indi-
vidual está sendo ameaçada.

CRIMINALIZAÇÃO DOS MOVIMENTOS DE ATINGIDOS 
POR BARRAGENS

Os autos de prisão em flagrante ao Juiz da 3ª Vara Penal 
da Comarca de Tucuruí enquadraram militantes do MAB 
nos tipos penais:
Art. 148 caput (Cárcere privado)
Art. 158, §1º (Extorsão)
Art. 161, § 1º, II, (Esbulho)
Art. 163, § único, III, (Dano qualificado)
Art. 202, caput, (Sabotagem)
Art. 250 c/c inciso II, 14, (Tentativa de incêndio) 
Art. 265, caput, (Atentado contra serviço público)
Art. 286, (Incitação ao crime)
Art. 288§ único, (Formação de quadrilha)
Art. 329, caput, (Resistência à prisão)
Art. 330, caput, (Desobediência)
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Histórico de violações na UHE de Tucuruí

Em 1984 o governo federal termina de construir a UHE de Tucuruí sem indenizar 
todas as famílias atingidas e sem garantir os direitos básicos de sobrevivência para 
as mesmas, no entanto a energia gerada é fornecida de forma subsidiada para em-
presas como Albrás e Alunorte, do grupo Vale e a Alumar, no Maranhão, da estadun-
idense Alcoa, grandes mineradoras instaladas na região.

Considerando que a UHE de Tucuruí foi construída em duas etapas de operação. 

As situações de omissão diante das manifestações do povo atingido perdura desde 
o momento em que não se tem a implementação de marcos regulatórios que de-
ram origem as condicionantes da segunda etapa, ademais não há conclusão dos 
processos de remanejamento de famílias e indenizações, além da não existência 
da promoção por completo dos planos compensatórios (Plano Popular de Desen-
volvimento Sustentável a Jusante da UHE e Tucuruí – PPDJUS é Plano de Inserção 
Regional a jusante da UHE Tucuruí – PIRJUS).

Somando-se a inúmeras manifestações reivindicativas do direito dos afetados pela 
construção da UHE de Tucuruí, diversos movimentos sociais (MAB- Movimentos dos 
Atingidos por Barragem, FETAGRI- Federação dos Trabalhadores da Agricultura, 
Colônia de Pescadores, Comissão Pastoral da Terra) em abril de 2009 resolveram 
fazer um grande protesto buscando reparações, cestas básicas, condições para pes-
car, enfim, direitos essenciais para sobreviverem, os quais se relacionam a reivindi-
car a implementação completa dos Planos de compensação.
Em nota os movimentos declararam: 

“Historicamente, viemos sofrendo os impactos dos grandes projetos na região, se-
jam eles da hidrelétrica de Tucuruí, dos projetos de mineração, da pesca ilegal por 
grandes empresas, desmatamentos ilegais que ocasionam a grilagem de terras, a 
criminalização e morte de lideranças, problemas urbanos e assim por diante.”

Em outro trecho:

“Segundo liderança do MAB, desde 2004 os atingidos pela barragem de Tucuruí 
tentam assinar um convênio com a Eletronorte que beneficiaria mais de 900 famílias 
da região, com recursos para agricultura e criação de peixe em tanque-rede. No 
entanto, até agora, nenhum acordo foi firmado. Além disso, segundo dados da CPT, 
nos últimos três anos foram assassinados 14 lideranças rurais nessa região, em 
decorrência da luta pela terra. A última vítima foi Raimundo Nonato, liderança de 
Tucuruí, brutalmente assassinado na porta de casa, no dia 16 deste mês.”

Diversos pedidos dos atingidos são negados ou ignorados ao longo de mais de 30 
anos! O Estado, que deveria atender e prover estes direitos, ao invés de fazê-lo 
envia tropas, um representante do Ministério Público, e utiliza-se do direito penal e 
do judiciário para tentar anular uma demanda social de centenas de pessoas que 
tiveram seus direitos violados ação e omissão desse mesmo Estado.

Resultado da operação: 15 homens e 4 mulheres são presas, sendo que suas 4 
lideranças ficam detidos por 45 dias em presídios da capital. No mesmo dia em 
que os advogados pedem através de Habeas Corpus a liberdade dos 19 presos, o 
ex-deputado Luiz Seffer também pede sua liberdade por estar sendo acusado de ter 
estuprado uma menina de 11 anos. O desembargador que recebe ambos os pedi-
dos de liberdade solta o ex-deputado em menos de 24 horas e ignora o pedido dos 
presos do MAB. Enquanto isso, as lideranças continuam processadas e o Sr. Luiz 
Seffer já foi absolvido em 2ª instância na Justiça Paraense.

A prisão dos militantes do MAB e outros movimentos sociais expressaram a tendên-
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cia existente no judiciário em criminalizar indevidamente movimentos sociais e suas 
manifestações, situação esta já combatida em outra decisão do próprio Tribunal do 
Estado do Pará justamente contra um dos integrantes do MAB, Roquevan Alves, 
que já tinha tido uma ordem de prisão emanada pelo mesmo juiz de Tucuruí, que 
resolveu mantê-lo na prisão.
Só após 45 dias, com três diferentes desembargadores e um Habeas Corpus no 
Superior Tribunal de Justiça, é que foi concedida a liberdade para parte dos presos 
do MAB. No entanto, apesar de terem sido soltos, todos respondem a um processo 
que pode resultar em penas que ultrapassam 12 anos de prisão em regime fechado.

A luta contra o modelo de exploração mineral e seus impactos em Carajás se con-
verteu em uma verdadeira saga para os trabalhadores da mineração, comunidades 
rurais, quilombolas e indígenas, sem terras e movimentos de juventude que buscam 
resistir aos que exploram as riquezas minerais do Pará, sem ter nenhuma preocu-
pação com as condições de vida do povo. Segue inicialmente um breve panorama 
da exploração mineral em Carajás, com seu contexto e impactos provocados e quem 
são os seus atingidos.

Modelo de Exploração Mineral em Carajás

Desde a descoberta, em 1967, de uma jazida de 18 bilhões de toneladas de minério 
de ferro de alto teor na Serra de Carajás pela Companhia Meridional de Mineração 
– subsidiária da multinacional norte americana U. S Steel – a região de Carajás se 
tornou uma das principais reservas minerais do Brasil.
A Cia. Meridional, sob pressão política, associou-se à Companhia Vale do Rio Doce 
(CVRD) e constituíram uma nova empresa para planejar e explorar a grande jazi-
da mineral descoberta, a AMZA (Amazônia Mineração S/A). Porém, em 1977 a 
Cia. Meridional se retira da associação e a CVRD assumi sozinha tal empreitada, 
apresentando em 1978 o Projeto Ferro Carajás à secretaria de Planejamento da 
presidência da República, que visava à exploração do minério de ferro em Carajás.
Tal descoberta se deu em um contexto em que a política de desenvolvimento do 

O caso Vale s/a: um vale de lágrimas 
e a criminalização de atingidos pela mineração
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Brasil, levada a cabo pelos militares, está integrada a lógica da acumulação do cap-
italismo monopolista mundial, em que na nova ordem da Divisão Internacional do 
Trabalho a integração brasileira se dá com o papel de ser uma economia fornecedo-
ra de matérias primas. 

É dentro desta política que a Amazônia passa a cumprir um papel estratégico como 
uma importante fornecedora de matéria-prima, haja vista, suas enormes riquezas 
naturais e minerais descobertas. Neste sentido, a riqueza mineral descoberta em 
Carajás, será explorada com o fim único de exportá-la para os países centrais, em 
benefício dos lucros das grandes empresas multinacionais.

Este modelo de desenvolvimento dependente, baseado na exportação de matérias 
primas, sem agregar nenhum valor, vai representar o início de um grande saque de 
nossa riqueza mineral e o aparecimento de uma grande contradição: de um lado, 
empresas realizando exorbitantes lucros e de outro o povo amargando as mazelas 
sociais – pobreza, desemprego, trabalho precário, falta de políticas assistenciais 
básicas como saúde, educação.

Privatização: ganhar na loteria sem 
precisar jogar na sena

A VALE S/A, antiga Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), depois de construir, com 
recurso público, toda a logística e infraestrutura necessária para a exploração min-
eral na região, foi privatizada em 1997, pelo então presidente Fernando Henrique 
Cardoso, por um valor irrisório de R$ 3,3 Bilhões, valor este que os acionistas da 
VALE recuperam em apenas 3 anos.

Depois de sua privatização a VALE rendeu grandes dividendos a seus acionistas. 

Segundo dados do Instituto Latino-americano de Estudos Socioeconômicos, os lu-
cros da Vale desde 2003 deram um salto. Em 2008 teve um lucro recorde de R$ 
21,28 bilhões, sendo batido em 2010 com um lucro de R$ 30,07 bilhões.  A empre-
sa, nos últimos 08 anos, tem tido um crescimento de 81% ao ano. A tabela abaixo 
demonstra o crescimento neste período:
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Tal crescimento dá um salto a partir de 2003 porque desde a privatização até 2002, 
os compradores da VALE absorveram todo o lucro líquido, praticamente não in-
vestindo na empresa. A partir de 2003, o volume de lucro foi tão alto, que compensou 
uma diminuição percentual do lucro para fazer investimentos e assim, expandir seus 
projetos de exploração mineral, como projeto Salobo, Onça Puma e outros.
 
Alguns milionários em meio a milhões na pobreza
Os números que vimos anteriormente deixam evidente que toda a riqueza produzida 
pela exploração mineral em Carajás é destinada a poucas pessoas – os acionistas 
da Vale, em que cerca de 60% são estrangeiros – enquanto que o povo fica somente 
com as enormes crateras, sem as mínimas condições dignas de vida.
Para se ter uma ideia, Parauapebas participou com 32% da extração nacional de 
ferro, que 84% do manganês foi da mina do azul, em Carajás, 100% da bauxita foi 
do Trombetas e Paragominas, 100% da alumina e 83% da alumínio foi de Barcarena, 
40% do cobre foi do Sossego e 100% do Caulim foi de São Domingos do Capim.1 
Dessa forma, enquanto uns ficam milionários com os minérios extraídos no estado 
do Pará, a outros milhares só restam a pobreza.
 Em se tratando de pobreza o Pará só perde para o estado do Amazonas, de acordo 
com o último Censo, o número de pessoas abaixo da linha da pobreza no Brasil é 
de 16 milhões de miseráveis, ou seja, 8,42% de uma população de 190 milhões. 
No Pará, o mesmo levantamento identifica 1,4 milhões de miseráveis, o que sig-
nifica 18,6%, em uma população de 7,5 milhões de habitantes. Aqui está a maior 
contradição na exploração de nossas riquezas, como pode estarmos diante de uma 
região – região amazônica – tão rica em recursos naturais e minerais e ao mesmo 
tempo a maioria de seu povo se encontrar em situação de pobreza?

Os “ótimos” resultados da mineração

Perdas de território: Um dos primeiros resultados que temos assistido com a ex-
pansão dos projetos de exploração mineral, principalmente da empresa VALE S/A, 
é o crescimento dos conflitos na disputa pelo território. O projeto mineral da VALE e 
de outras empresas avançam sobre as áreas de assentamentos e de comunidades 
rurais, indígenas e quilombolas, “são atravessados por rodovias, ferrovias, linhas 
de transmissão de energia, minerodutos, barragens para capitação de água e con-
tenção de rejeitos e, por pilhas de rejeitos tóxicos que se tornam montanhas nos 
antigos vales”.2 

Desmatamento: No caso do Projeto Salobo, a previsão era derrubar 3.600 hectares 
de floresta nativa. Para alargamento de estrada e linha de transmissão, mais de 300 
castanheiras, na Floresta Nacional do Tapirapé Aquiri, onde os índios Xikrins fazem 
coleta de castanha.

Crescimento populacional: O crescimento da população dos municípios da área de 
influência direta da VALE (Marabá, Eldorado, Curionópolis, Parauapebas, Canaã, 
Ourilândia e Tucumã) nos últimos 10 anos foi de 48% com um total de habitantes de 
344.386 no Censo de 2000 e de 509.852 no Censo de 2010.

Aumento da Violência: Um dos principais problemas sociais enfrentados pelos mu-
nicípios mineradores é a violência, segundo o “Mapa da Violência 2011”, do Ministério 
da Justiça, Marabá é a quarta cidade mais violenta do Brasil.

Aumento do custo de vida: O custo de vida tem se elevado de uma forma absurda 
nas cidades em que há mineração. Seja no aumento dos preços dos alimentos, ou 
através da especulação mobiliária, que eleva o preço dos imóveis para venda e 
aluguel.

Super exploração do trabalho: A revista Mineração no Sul e Sudeste Paraense apre-
senta informações que demonstram o grau de exploração dos trabalhadores da em-
presa VALE S/A.
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“A riqueza criada, em 2005, por cada trabalhador, foi de 302.700 dólares. Um tra-
balhador custou em média para a empresa 14.000 dólares. Portanto, cada tra-
balhador rendeu para a empresa, 288.700 dólares. Considerando uma jornada de 
trabalho de 40 horas semanais, o trabalhador pagaria seu salário com 6 horas de 
trabalho.

O que resta para o Estado?

Poderemos nos perguntar, afinal qual é a compensação que o Estado tem pela ex-
ploração mineral? Como a maior parte do minério extraído é para exportação, quase 
nada fica para o Estado investir na área social, já que se trata de exportação de 
produto primário e por isso mesmo as empresas são isentas de pagar o ICMS – 
o Imposto sobre Circulação de Mercadoria. O maior valor repassado é referente 
aos royalties, a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais 
(CFEM), que é de 1 a 3%, calculado sobre o lucro líquido de suas operações na 
extração, transformação e comercialização de cada minério. É um valor irrisório em 
relação aos lucros da empresa. Veja só o que a Vale repassa:

Esta ínfima compensação é distribuída da seguinte forma: 12% para a União, 
23% para os Estados e 65% para os municípios mineradores.

Receitas minerais e metais 
vendidos pela VALE

Pagamento de royalties da 
VALE

% da venda de minerais em 
royalties

2007 31.244 167 0,5%

2008 35.967 208 0,6%

Vendas de minerais e metais da VALE em relação ao pagamento de royalties 
(CFEM) – 2007/2008 – em bilhões de dólares

Fonte: Relatórios da Vale em www.vale.com.br e Departamento de Produção Mineral (DNPM) em 
www.dnpm.gov.br, Revista Não Vale, Justiça nos Trilhos.
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Em 2006 o Poder Judiciário julgou irregular o leilão que privatizou a VALE em 1997. 
Diante deste fato, em 2007 se realizou um Plebiscito Popular sobre a reestatização 
da empresa. Neste, cerca de três milhões de brasileiros votaram favoráveis à rees-
tatização da VALE.

É neste contexto, de altas taxas de lucro da VALE e demais empresas mineradoras, 
de profundos impactos e problemas sociais provocados pela exploração mineral em 
Carajás e de mobilização em todo o Brasil pela reestatização da VALE, que cerca 
de 2.600 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, das organi-
zações de Garimpeiros, pequenos produtores e de juventude urbana, reunidos em 
torno da Jornada de lutas pela reforma Agrária e defesa dos recursos naturais do 
povo brasileiro, decidiram por ocupar, em 17 de outubro de 2007, o eixo ferroviário 
que corta o Projeto de Assentamento Palmares II (município de Parauapebas) .

Para estas organizações a Vale se tornou uma empresa tão gigantesca, com grande 
poder econômico e político na região, que a mesma passou a determinar a própria 
lógica do Estado e da sociedade, conduzindo a política de desenvolvimento da 
região, porém se negando a discutir com as esferas políticas e com a sociedade 
civil as consequências ambientais e sociais que é a exploração mineral predatória 
intensificado nesse último período.

Então, diante desta postura da VALE, a ocupação do eixo ferroviário foi o único 
caminho encontrado para pressionar a empresa, bem como os governos federal e 
estadual a atenderem um conjunto de reivindicações que visava reparar os danos e 
impactos sociais e ambientais causados pela exploração mineral realizada na região.

 Assim, os movimentos apresentaram uma pauta com 10 pontos de reivindicação, 
em que exigia maior contribuição financeira aos municípios e estados mineradores, 
passando de 2 para 6%; um programa social de caráter emergencial, com investi-
mentos na área da saúde, educação, moradia, geração de emprego e segurança 
social; investimentos para a verticalização da produção, criando polo industrial, que 
gere mais empregos e que rompa com o modelo de exportação de commodities; 
Criação do Distrito Agroflorestal Sustentável, ao invés do Distrito Florestal de Cara-

Luta e resistência dos atingidos pela mineração em Carajás
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jás, baseado no plantio de eucalipto e; Criação de um Conselho deliberativo com 
representantes da VALE, do Estado e da sociedade civil para discutir e deliberar 
sobre os projetos de mineração e de uso de recursos ambientais da região.

Criminalizar: eis a resposta do Estado e da Vale 
A resposta a esta reivindicação veio em 01 de outubro de 2009, quando o Ministério 
Público Federal ajuizou no Tribunal Regional Federal denúncia contra 09 militantes 
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e do Movimento dos 
Trabalhadores da Mineração (MTM). Os mesmo foram acusados de praticarem os 
crimes de formação de quadrilha, dano, desobediência e perigo de desastre fer-
roviário. 

A denúncia trata de forma confusa de quatro fatos diferentes, momentos quatro man-
ifestações diferentes, duas em 2007 e as demais em 2008, arguindo descumpri-
mento de interdito proibitório em alguns momentos e em outro citando ter ocorrido 
“invasão”, de forma que não há uma descrição esclarecedora dos fatos e sobre quais 
circunstancia quer a promotoria afinal se referir para caracterizar os crimes descritos. 
Isso deixa evidente a postura da VALE e do Estado diante dos impactos e problemas 
sociais causados pela exploração mineral. O Estado se exime de suas responsabili-
dades, na medida em que, ao invés de dialogar sobre as demandas, opta por mover 
uma ação criminal contra lideranças do movimento. 

As razões são óbvias, criminalizar a luta e resistência de todos aqueles que se co-
locam contrários ao projeto de desenvolvimento mineral da empresa Vale S/A, que 
representa de um lado, um gigantesco saque das riquezas minerais da Amazônia e 
de outro, inúmeras violações aos direitos dos trabalhadores, comunidades, assenta-
dos da reforma agrária e pequenos produtores rurais.

A estratégia jurídica não foge muito do que é de costume nos processos de criminal-
ização, formação de quadrilha, equiparando uma organização social a uma organi-
zação criminosa, o que demonstra uma postura reacionária do Estado. 

QUANTO VALE ESPIONAR OS MOVIMENTOS SOCIAIS – 
Denúncias de espionagens em 2013
Um ano depois de sua demissão – em 18 de março deste ano – André Almei-

da entrou com uma representação no Ministério Público Federal afirmando 

que “participava de reuniões, recebia relatórios e era informado formal e infor-

malmente de diversas situações que considero antiéticas, contra as normas 

internas e/ou ilegais”, admitindo que “por pressão sobre o meu emprego, me 

sujeitei a executá-las”, e anexando demonstrativos de notas fiscais que de-

screvem entre os serviços contratados pela Vale à empresa de inteligência 

Network, do Rio de Janeiro: a infiltração de agentes em movimentos soci-

ais (no Rio, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará e Maranhão); o pagamen-

to de propinas a funcionários públicos (para obter informações de apoio às 

“investigações internas”, na Polícia Federal e em órgãos da Justiça em São 

Paulo); quebra de sigilo bancário e da Receita (de funcionários, até mesmo 

diretores), “grampos telefônicos” (entre eles o da jornalista Vera Durão, quan-

do ela trabalhava no jornal Valor Econômico), “dossiês de políticos” (com 

informações públicas e “outras conseguidas por meios não públicos” sobre 
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políticos e representantes de movimentos sociais). O ex-funcionário da Vale 

revelou a existência de uma série de dossiês contra lideranças sociais como o 

advogado Danilo Chammas e o padre Dario, da ONG Justiça dos Trilhos, de 

Açailândia, Maranhão; o premiado jornalista Lúcio Flávio Pinto, crítico aguerri-

do da atuação da empresa no Pará; Raimundo Gomes Cruz Neto, sociólogo e 

agrônomo do Cepasp – Centro de Educação, Pesquisa, Assessoria Sindical e 

Popular – em Marabá (PA); Charles Trocate, líder do MST, e até da presidente 

Dilma Roussef, quando ela era ministra das Minas e Energia. O MST ainda é 

o principal alvo da segurança da Vale, ao lado da rede Justiça nos Trilhos, se-

diada em Açailândia, no Maranhão, que reúne diversas entidades de direitos 

humanos em defesa da população atingida pelas atividades do polo exporta-

dor. Há mais de 2 anos, a rede trava uma batalha judicial com a Vale contra 

as obras de ampliação da ferrovia – feitas sem licenciamento ambiental – para 

escoar a produção em expansão das minas de Carajás, impactando ainda 

mais a vida das comunidades que vivem no entorno dos trilhos por onde circu-

lam gigantescas composições ferroviárias, de 9 a 12 vezes por dia, cortando 

reservas ambientais e território indígena e quilombola. A rede Justiça nos Tril-

hos também é uma das articuladoras do movimento Atingidos pela Vale, do 

qual participam sindicalistas e lideranças comunitárias de diversos Estados e 

de outros países onde a multinacional atua – são mais de 30 -, comandada 

pela sede no Rio de Janeiro. Essa articulação promoveu uma votação mundial 

pela Internet que deu à Vale o troféu de “Pior Empresa do Mundo” de 2012, 

entregue pessoalmente ao presidente da Vale, Murilo Ferreira. (fragmentos da 

reportagem de A PÚBLICA)

ESPIONADOS BUSCAM INVESTIGAÇÃO FEDERAL
Charles Trocate, da coordenação nacional do MST no Pará, é uma pedra no 

sapato da Vale em Parauapebas, município que sedia as minas mais prom-

issoras da companhia, na Floresta de Carajás. Ele é um dos articuladores do 

assentamento Palmares II, que ocupa áreas próximas aos trilhos da Estrada 

de Ferro Carajás. “Nesses últimos anos, Parauapebas é um campo de disputa 

da luta pela terra e da luta da mineração”, define Trocate. Por isso ele não se 

surpreendeu com as notícias de que tem sido espionada pela Vale, fato que 

já conhecia por experiência própria, diz, lembrando, por exemplo, um episódio 

ocorrido no final de 2007, quando depois de uma duradoura interrupção da 

ferrovia por cerca de 300 integrantes do movimento, cerca de 60 agentes da 

Vale se misturaram aos manifestantes se fazendo passar por funcionários da 

prefeitura de Parauapebas, por jornalistas e até por membros do movimento. 

“Não houve inquérito da Polícia Federal em campo. Os informantes da Vale no 
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Pará juntaram todas as peças que eles tinham e entregaram à Polícia Federal 

dizendo quem é quem na organização, na direção do MST com fotografias, 

filmes e imagens”, afirma o ativista.

Também a rede Justiça nos Trilhos desconfiava da espionagem da Vale, 

embora tenham, sim, se surpreendido com a infiltração de agentes no movi-

mento: na rede e entre os quilombolas, segundo os documentos no MPF-RJ. 

“Ficamos muito tristes com essa atitude da Vale”, diz o padre Dario que como 

Danilo Chammas era um dos “atores políticos” monitorados pela empresa via 

Network.

Diante das revelações do ex-gerente de segurança ao MPF, o MST e o mov-

imento Justiça nos Trilhos foram a Brasília no dia 28 de maio  de 2013 para 

levar aos órgãos governamentais um dossiê contendo as denúncias de espi-

onagem contra a Vale. Uma comissão formada pelos dois movimentos e en-

tidades internacionais entregou o documento à Presidência da República, ao 

Ministério da Justiça, à Secretaria Especial de Direitos Humanos, à Procura-

doria Geral da República, à Procuradoria Geral do Trabalho, à direção geral 

da Abin, às presidências da Câmara e do Senado e à Comissão de Direitos 

Humanos e Legislação Participativa do Senado. 

(FRAGMENTOS DA REPORTAGEM DE A PUBLICA EM 13.09.14, MARINA 

AMARAL http://www.apublica.org/2013/09/abrindo-caixa-preta-da-segur-

anca-da-vale/

BELO MONTE: RESISTENCIA HISTÓRICA

Indígenas

Sindicatos

ONGs

Igreja.

Do CIMI

Mulheres

MPF
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O contexto do projeto polêmico

A Usina Hidrelétrica de Belo Monte está em construção na bacia do Rio Xingu, próx-
ima da cidade de Altamira, no estado do Pará. Se construída, Belo Monte será a 
terceira maior hidrelétrica do planeta. Assim, terá uma área inundada de aproxima-
damente 516 km² e desviará aproximadamente 80% do curso da água do rio Xingu, 
o que praticamente secará um trecho de 100 km conhecido como a Volta Grande.

O consórcio de empresas que implementam o projeto terão participação do Governo 
Federal, com financiamento do BNDES de até 80% do montante total de investi-
mento do projeto estimado em US$ 10 bilhões.  Apesar, dos danos irreversíveis aos 
direitos humanos e ao meio ambiente de milhares de pessoas, nem o Consorcio de 
empresas e nem o Governo brasileiro vem garantido os direitos à consulta prévia, 
ao consentimento livre, ao acesso à informação e à participação pública das famílias 
indígenas e ribeirinhas.

Também está em xeque medidas de compensação, que foram colocadas como 
ações condicionantes a execução do projeto da UHE Belo Monte. A grande maioria 
das condicionantes determinadas neste empreendimento não foi posta em prática e 
a população da cidade de Altamira e dos outros 10 municípios (Altamira, Anapu, Bra-
sil Novo, Gurupá, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Senador José Porfírio, 
Uruará e Vitória do Xingu foram os municípios definidos pela Eletronorte como a 
área de abrangência da hidrelétrica de Belo Monte) além das populações ribeirinhas, 
pescadores e indígenas já sentem o impacto desta obra e estão sendo tratados com 
desdém pelo poder público e pelo CCBM. O Ministério Público Federal vem atuando 
com diligência e tenta, pela via judicial, a garantia dos direitos da população, bem 
como organizações de direitos humanos e movimentos sociais.

Atualmente, não são poucas as denúncias de violências, como exploração sexual de 
mulheres, crianças e adolescentes e violência contra mulheres e os índices de crimi-
nalidade subiu a níveis estratosféricos chegando a um aumento percentual de 200% 
em relação ao período anterior ao inicio da construção da usina em alguns crimes. 

As condições de trabalho dos operários nos canteiros de obra são periodicamente 
denunciadas pelos mesmos em diversos momentos de greves e manifestações.
Diante disso, movimentos sociais e algumas organizações da sociedade civil e as 
próprias populações atingidas ainda resistem e em diversas ocasiões se manifestam 
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contrários a esta obra, tendo como resposta imediata do Poder Público a repressão 
dura com a militarização nos canteiros de obra, via sistema de segurança pública 
estadual que disponibiliza forças especiais, além da presença constante da Força 
Nacional e ABIN.

Por sua vez, o Poder Judiciário, através de decisões judiciais, vem fortalecendo os 
interesses do CCBM e do Governo Federal ao se omitir de julgar as diversas ações 
judiciais oferecidas pelo Ministério Público Federal e Defensoria Pública Estadual. 

Tanto o Poder Judiciário Estadual quanto o Poder Judiciário Federal, com raríssimas 
exceções, hoje, vem sendo utilizados como importantes instrumentos a serviço da 
criminalização dos movimentos sociais.

A aceleração dos processos de licenciamento veio acompanhada de diversas ile-
galidades e de quimeras institucionais. A Constituição Federal e os tratados inter-
nacionais foram flagrantemente ignorados em nome do desenvolvimento do País e 
dentro da lógica expansionista da Amazônia que foi fartamente difundida na época 
da ditadura militar.

Não tendo voz dentro do próprio País, as comunidades afetadas pelo projeto de Belo 
Monte encaminharam à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), uma 
ação cautelar para a suspensão das obras e esta publicou uma resolução de Me-
didas Cautelares solicitando ao Brasil que implementasse medidas para proteger 
os direitos das comunidades afetadas, dentre elas, doze comunidades indígenas, 
ameaçadas pela construção da barragem de Belo Monte. 

Contudo, o governo brasileiro recusou-se a programar as medidas cautelares desta 
ilustre Comissão, e ao invés assumiu uma postura de confronto e agressiva, ao reti-
rar seu candidato a Comissionado, chamar ao seu embaixador na Organização dos 
Estados Americanos (OEA) de volta ao Brasil, e reteve sua contribuição anual à OEA 
em protesto. Não obstante, não compareceu à reunião de trabalho da OEA durante 
uma sessão na CIDH em outubro de 2011.

Assim, apesar da reiteração das medidas cautelares da CIDH em 03 de agosto de 
2011, o Brasil ainda recusa-se cumpri-las e também não iniciou um diálogo com 
os beneficiários das medidas cautelares para analisar as medidas que podem im-
plementar-se para proteger os direitos afetados. Em 2012, as populações afetadas 
protocolaram nova petição, agora discutindo o mérito, sem que a OEA se manifeste 
até o presente momento.

Em que pesem as diversas ações judiciais ajuizadas pelo Ministério Público Federal 
em nível interno e as ações encaminhadas por movimentos sociais e ONGS para 
a OEA o Estado Brasileiro através de seus diversos poderes, mais notadamente o 
Executivo e o Judiciário vem passando um verdadeiro “rolo compressor” e simples-
mente vem ignorando os clamores dos povos do Xingu e se omitindo em relação 
aos impactos socioambientais que este grande empreendimento já causa para as 
populações atingidas. Mais que isso, o Estado vem também criminalizando diversas 
pessoas, grupos e movimentos que se opõem a este megaprojeto na Amazônia.
Segundo site do MXVPS :

“Os movimentos sociais e as lideranças indígenas da região são contrários à obra 
porque consideram que os impactos socioambientais não estão suficientemente di-
mensionados. Em outubro de 2009, por exemplo, um painel de especialistas de-
bruçou-se sobre o EIA e questionou os estudos e a viabilidade do empreendimento. 
Um mês antes, em setembro, diversas audiências públicas haviam sido realizadas 
sob uma saraivada de críticas, especialmente do Ministério Público Estadual, segui-
do pelos movimentos sociais, que apontava problemas em sua forma de realização.”
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IMPACTOS NA CIDADE DE ALTAMIRA: Conforme os últimos ajustes no pro-

jeto de Belo Monte, os empreendedores estimam que a usina provocaria o 

alagamento de cerca de 640 Km2 (área maior que a cidade de Curitiba, com 

seus 435 Km2). De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental do projeto, 

uma superfície territorial de 486,54 ha no perímetro urbano de Altamira será 

alagada e/ou desocupada por razão de segurança. Esta área abrange 12 bair-

ros diferentes (metade do total de bairros de Altamira), inclusive o atual bairro 

da orla do Xingu, onde se encontram espaços de lazer e convívio, com jardins 

e quiosques ao longo de um quilômetro de extensão; parte do campus da Uni-

versidade Federal do Pará; trecho da rodovia Transamazônica que atravessa 

a cidade; portos e praias (Praia do Pagé; Pedral; Arapujazinho; Praia do Olive-

te; Prainha; Praia do Amor; Praia do Sossego; Praia do Padeiro; Besouro; 

Praia do Louro; Praia do Adalberto; Arapujá e Prainha).

IMPACTOS NA ZONA RURAL DOS MUNICIPIOS ATINGIDOS: Na área 

rural, estão incluídas mais de 10 localidades, em sua maioria, situadas nos 

travessões da Transamazônica, constituídos a partir da colonização oficial dos 

anos 1970. Aí se encontram 18 escolas, de ensino fundamental e médio; 4 

postos de saúde; 22 igrejas; cemitérios; centros comunitários; sedes de as-

sociações rurais; oficinas; estabelecimentos de beneficiamento de produção 

agrícola e extrativista (arroz, farinha, café, castanha-do-pará, açaí, cupuaçu, 

madeira); estabelecimentos comerciais diversos e de serviços de lazer e tur-

ismo. Trata-se, sobretudo, de uma ocupação organizada em torno de ativi-

dades agropecuárias, pesca, extrativismo vegetal e mineral. Serão total ou 

parcialmente inundados cerca de mil imóveis rurais dos municípios de Altami-

ra, Vitória do Xingu e Brasil Novo, que perfazem mais de 100 mil ha, em sua 

maioria sob jurisdição do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(Incra). Aproximadamente 40% desses imóveis contam com financiamento 

bancário.

IMPACTOS PARA AS POPULAÇÕES INDIGENAS: Já em relação às pop-
ulações indígenas, todas as 24 etnias que ocupam 30 Terras Indígenas (Tis) 
na Bacia do Xingu, 12 no Mato Grosso e 18 no Pará, seriam direta ou indi-
retamente afetadas à medida que o Xingu e sua fauna e flora, além do seu 
entorno, fossem alterados pela usina. Na região de influência direta de Belo 
Monte, três Terras Indígenas seriam diretamente impactadas: a TI Paquiçam-
ba, dos índios Juruna, e a área dos Arara da Volta Grande, que se situam no 
trecho de 100 km do rio que teria sua vazão drasticamente reduzida. Já a 
área indígena Juruna do KM 17 fica às margens da rodovia PA 415, e seria 
fortemente impactada pelo aumento do tráfego na estrada e pela presença de 
um canteiro de obras.
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Antecedentes: Notícias de criminalização dos movimentos e 
de pessoas são antigas

A criminalização de pessoas e grupos contrários a este mega empreendimento data 
de 1988  quando o, então Paulinho Paiakan, líder Kaiapó, Kube-I Kaiapó e o etno-
biólogo Darrel Posey, do Museu Emílio Goeldi do Pará, participaram de um simpósio 
sobre manejo adequado de florestas tropicais em Miami, na Florida e relataram aos 
presentes, indignados que o Banco Mundial (BIRD) iria financiar um projeto de hi-
drelétricas no Xingu que inundaria sete milhões de hectares e desalojaria 13 grupos 
indígenas e que apesar de serem diretamente atingidos, os indígenas não tinham 
sido consultados e naquela ocasião foram convidados a repetir o relato em Wash-
ington.

Ocorre que, quando voltam ao Brasil, após as declarações em Washington, Paiakan 
e Kube-I foram processados e enquadrados na Lei dos Estrangeiros, mas recebem 
apoio do Centro Ecumênico de Documentação e Informação (Cedi), uma das organi-
zações que originou o atual Instituto Socioambiental (ISA), que fez intensa campanha 
mobilizando a opinião pública contra a arbitrariedade. Somente em 16/02/1989, o 
Tribunal Federal de Recursos decidiria pela concessão de habeas corpus aos dois e 
também pelo trancamento da ação penal. 

Em fevereiro de 1989 o 1º Encontro dos Povos Indígenas do Xingu, em Altamira (PA) 
ganha notoriedade internacional reunindo cerca de três mil pessoas, entre elas 650 
indígenas de todo o país, além de autoridades brasileiras ligadas a área, entre elas, 
o presidente da Eletronorte, José Antônio Muniz Lopes, e durante a exposição de 
Muniz Lopes sobre a construção da usina Kararaô, a índia Tuíra, prima de Paiakan, 
se levantou da plateia e encostou a lâmina de seu facão no rosto do diretor da estatal 
num gesto de advertência, expressando sua indignação.

Esta cena, a época fartamente reproduzida é histórica e é marcante até hoje para 
a luta dos movimentos sociais, ambientais e indígenas. Neste encontro, o governo 
apenas recua quanto à denominação do projeto e decide retirar o nome KARARAÔ 
por significar uma agressão cultural aos indígenas, já que em KAIAPÓ significa grito 
de guerra e não seria mais adotado nenhum nome indígena para qualquer con-
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strução de hidrelétricas.

Este encontro foi considerado um dos mais importantes marcos do socioambiental-
ismo no Brasil. Apenas em 1994, houve alguma modificação no projeto originário e 
que teria a área do reservatório reduzida, porém não resolveu os grandes problemas 
enfrentados hoje pelas populações e ao meio ambiente e de lá para cá, quase nada 
mudou em relação ao desrespeito com os indígenas e demais populações afetadas 
pela UHE Belo Monte.

A 1ª vitória judicial contra este empreendimento foi em setembro de 2001 quando a 
Justiça Federal concedeu liminar à ação civil pública do MPF que pedia a suspensão 
dos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) de Belo Monte.

A resposta do governo vem em 2002 com a infeliz declaração do Presidente da 
Republica da época, Fernando Henrique Cardoso que afirmou que “a birra de am-
bientalistas atrapalha o país”, referindo-se à oposição e construção de usinas hi-
drelétricas. “Além do respeito ao meio ambiente, é preciso que haja também respeito 
às necessidades do povo brasileiro, para que a ‘birra’ entre os diferentes setores não 
prejudique as obras, porque elas representarão mais emprego.” Ele ainda mencio-
nou que o projeto de Belo Monte foi refeito diversas vezes e que tem um “grau de 
racionalidade” bastante razoável.
Interessante destacar que, em plena corrida presidencial, o candidato à presidência 
Luiz Inácio Lula da Silva, lançou em setembro de 2002, “O Lugar da Amazônia no 

Desenvolvimento do Brasil”, quinto caderno temático de seu programa de governo. 
Além de citar Belo Monte como um dos projetos de intensos debates na região, o 
documento também afirma que “a matriz energética brasileira, que se apoia basica-
mente na hidroeletricidade, com mega obras de represamento de rios, tem afetado 
a Bacia Amazônica. Considerando as especificidades da Amazônia, o conhecimento 
fragmentado e insuficiente que se acumulou sobre as diversas formas de reação 
da natureza em relação ao represamento em suas bacias, não é recomendável a 
reprodução cega da receita de barragens que vem sendo colocada em prática pela 
Eletronorte”.

Em 2003, o novo governo federal, agora com o Lula na presidência nomeia o físico 
Luiz Pinguelli Rosa para a presidência da Eletrobrás e declara à imprensa, no ano 
seguinte, que a Hidrelétrica de Belo Monte deve ser considerada um “projeto nacio-
nal” e se compromete a realizar consultas e de negociações em relação à obra, sem 
que tivesse ocorrido.

Em maio de 2008, durante o encontro Xingu Vivo para Sempre, que reuniu repre-
sentantes de populações indígenas e ribeirinhas, movimentos sociais, organizações 
da sociedade civil, pesquisadores e especialistas, para debater impactos de projetos 
de hidrelétricas na Bacia do Rio Xingu, sobre a construção prevista da usina de Belo 
Monte, que já fazia parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e de 
pequenas centrais hidrelétricas – PCHs, alguns indígenas entraram em confronto 
com responsável pelos estudos ambientais da hidrelétrica de Belo Monte e, no meio 
da confusão, o funcionário da Eletrobrás e coordenador do estudo de inventário da 
usina, Paulo Fernando Rezende, fica ferido com um corte no braço. Houve tentativa 
de criminalizar pessoas ligadas ao movimento de mulheres e o CIMI, no entanto, as 
investigações da Policia federal nada provaram.

Em julho de 2009, o movimento Xingu Vivo para Sempre divulga carta após 
declaração do ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, de que ‘ambientalistas 
e ONGs atrapalham a construção das hidrelétricas, penalizando a sociedade com 
energia mais cara’.
O Movimento questiona se os gastos justificam tal empreendimento, cujos estudos 
de viabilidade econômica ainda não haviam sido entregues pelo consórcio à socie-
dade, impedindo definição sobre se a energia de Belo Monte será mais barata ou 
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mais cara. No mesmo mês, em reunião com representantes de movimentos sociais 
do Xingu, procuradores da República, o bispo da Prelazia do Xingu e presidente do 
Conselho Indigenista Missionário (Cimi), Dom Erwin Kraütler, e cientistas, o Presi-
dente da República garante que Belo Monte só sai após ampla discussão e se for 
viável. Apesar disso, o leilão para concessão da hidrelétrica é anunciado para 2009. 
Indígenas entregam requerimento pedindo a Lula realização de consulta livre, prévia 
e informada com os povos indígenas que serão atingidos pela construção da usina.
Em outubro de 2009 um painel formado por 40 especialistas lança documento com 
análises do projeto hidrelétrico de Belo Monte. Os pareceres são entregues ao Iba-
ma para servir como insumo da análise sobre a viabilidade ambiental do projeto, e 
ao MPF, para verificar se há violações da lei, dadas as graves consequências da 
obra. – Seminário realizado em 26 de outubro, em Altamira, apresenta e debate, com 
a sociedade, os resultados da análise do painel de especialistas sobre o Estudo de 
Impacto Ambiental da hidrelétrica de Belo Monte. – Lideranças Kayapó mandam car-
ta a Lula, pedindo para serem ouvidos em audiência pública sobre Belo Monte. Entre 
as lideranças que assinam a carta está o cacique Raoni. FUNAI libera construção de 
Belo Monte, apesar de não saber quais serão seus impactos sobre os povos indíge-
nas, contrariando seu próprio parecer técnico.
Em ofício ao Ibama, o órgão oficial indigenista considera empreendimento “viável, 
observadas as condicionantes”, embora reconheça que o EIA/Rima de Belo Monte 
não dimensionou corretamente todos os impactos e tampouco apresentou propostas 
concretas de como evitar ou diminuir aqueles esperados sobre os povos indígenas 
da região. (Fonte: Instituto Socioambiental- ISA)

ESTRATÉGIAS USADAS PARA VIABILIZAR A UHE E QUEBRAR A 

RESISTÊNCIA DOS POVOS ATINGIDOS PELAS UHE NO XINGU E NO 

TELES PIRES E TAPAJÓS

CONTRUÇÃO DE UM DISCURSO LEGITIMADOR DA UHE.

Desenvolvimento da região.

Bons empregos.

Mais serviços públicos.

Necessidade de energia para o País.

Baixos impactos no ambiente e na vida.

Mitigação e compensações (R$).

PRESSUPOSTOS POLÍTICOS E JURÍDICOS

Marcos legais (normas e uso dos instrumentos 

administrativos do poder Executivo: IBAMA e FUNAI)

Ação do Governo Federal (Lula e Dilma)

Apoio de parlamentares locais e lideranças.

Batalha jurídica – defesa jurídica da UHE.

Estabelecimento de pressupostos de fato inverídicos.

Ponderação de valores jurídicos (Direito ao ambiente/modo de vida 

tradicional x economia/desenvolvimento)

Uso indiscriminado de liminares e Suspensão de segurança.

Fragilidade jurídica das populações atingidas

Inexistência do direito de acesso a justiça.
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Intimidações e espionagens: Os alvos são os militantes de Direitos Humanos e nem 
os membros do Judiciário e da Procuradoria Federal escapam.

Agentes da Agência Brasileira de Inteligência - ABIN procuraram por diversas vezes 
o juiz de Altamira, em flagrante e insustentável situação de tentativa de intimidação 
e pressão do Poder Público da União sobre o Poder Judiciário, em afronta à inter-
dependência dos Poderes da República. Conforme reportagem do Jornal “Diário do 
Pará”:

“Espiões. A decisão da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do 
Senado Federal de investigar denúncia de pressões de agentes da Agência Bra-
sileira de Inteligência (ABIN) sobre o juiz federal Antônio Carlos Almeida Campelo, 
de Altamira, favoráveis a Belo Monte, encontra eco no Ministério Público Federal no 
Pará. Os “arapongas” andaram ligando para servidores do MPF em Belém para bis-
bilhotar os passos dos procuradores da República encarregados de ações ajuizadas 
para questionar impactos da hidrelétrica.” 

O fato é que todas estas violações foram realizadas por agentes do Poder Executivo 
da União, a partir de diversos órgãos e instâncias, conforme se verifica da entrevista 
concedida pelo Juiz Federal Antônio Carlos Campelo ao jornal Folha de São Paulo:
[...]
FOLHA - O senhor se sente pressionado? 

CAMPELO - Recebi procuradores da AGU, da Aneel e do Ibama e, por mais de uma 
hora, ouvi suas alegações e fiz algumas ponderações. Mas não foi suficiente para 
eu modificar minha decisão. Não me sinto pressionado, mas estou incomodado com 
várias solicitações de agentes da Abin, que não vejo como um órgão de represen-
tação judicial. Não entendo o que eles estão investigando.

FOLHA - Como e quando essas “solicitações” ocorreram? 

CAMPELO - Não houve conversa com agentes da Abin. Dois agentes da Abin esti-
veram na subseção de [Justiça Federal em] Altamira atrás das decisões e querendo 
saber quando eu daria outras decisões.
Ligaram várias vezes para o diretor da subseção de Altamira querendo informações 
sobre o teor das decisões e o momento em que eu liberaria. Pediram cópias de 
minhas decisões por e-mail (todas já haviam sido disponibilizadas na internet). 
[...] 

Ressalte-se que não foi apenas o juiz a ser procurado por agentes da ABIN, mas 
também funcionários do Ministério Público Federal como a Assessora de Imprensa 
Helena Palmquist, além de pessoas ligadas a movimentos sociais e organizações 
de direitos humanos, entre as que se tem notícia estão o Presidente da Sociedade 
Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, o advogado Marco Apolo Santana Leão 
e a advogada da SDDH, Roberta Amanajás, além de Renata Pinheiro e Antônia Melo 
Silva (MXVPS). O movimento denunciou a atuação da ABIN ao Ministério Público 
Federal em Altamira e Brasília.
Para além da espionagem, a Advocacia-Geral da União - AGU ameaçava pela im-
prensa nacional que iria representar contra o Juiz e os Procuradores da República 
aos órgãos disciplinares respectivos (Conselho Nacional de Justiça - CNJ e Con-
selho Nacional do Ministério Público - CNMP). Ora, por quê? Por terem exercido 
com convicção e afinco as funções constitucionais na defesa e garantia dos direitos 
humanos?
O jornal O Estado de São Paulo, assim destacou a questão:

“A guerra de liminares que ameaçou a realização do leilão da usina Hidrelétrica de 
Belo Monte deve chegar ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e ao 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A Advocacia-Geral da União (AGU) prepara as 
representações contra os procuradores e o juiz federal do Pará, responsável pela 
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concessão das liminares. A AGU cumprirá, quando protocolar as representações, 
a ameaça feita em fevereiro ao Ministério Público. Na época, logo depois que o 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) 
concedeu licença prévia para a obra, procuradores disseram que questionariam o 
trabalho dos técnicos do órgão. Luís Inácio Adams, advogado-geral da União, então, 
prometeu processar os membros do MP que abusassem de suas prerrogativas para 
impedir a construção da hidrelétrica. [...]” 

Entre os procuradores mais visados pelo Governo Federal, está Felício Pontes Jr 
que tem sido um dos principais defensores dos indígenas e das populações tradi-
cionais na Amazônia. É uma pessoa conhecida, respeitada e querida por indígenas, 
ribeirinhos, pescadores, quilombolas e demais populações que enfrentam cotidianas 
violações de seus direitos. Ocorre que os que são a favor de projetos desenvolvi-
mentistas na Amazônia também o conhecem e de certa forma é temido por estes.

A atuação de defensores de direitos humanos no Brasil, historicamente, não é uma 
tarefa fácil. Ocorre que, no caso do Procurador Felício Pontes, a principal retaliação 
não vem de pistoleiros, mas do próprio governo federal. Suas ações contra ilegali-
dades nos casos de grandes projetos infraestruturas, como as hidrelétricas de Belo 
Monte e Teles Pires e o complexo hidrelétrico do Tapajós, levou a Advocacia Ger-
al da União (AGU) a tentar insistentemente impedir o cumprimento dos seus de-
veres constitucionais de defesa do meio ambiente e das populações tradicionais: 
por três vezes, a AGU protocolou reclamações disciplinares no Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP), solicitando o afastamento e a substituição de Felício 
nos processos que envolvem a construção de Usinas Hidrelétricas. Duas destas 
tentativas fracassaram e as reclamações foram indeferidas. A terceira, impetrada em 
dezembro de 2011, ainda não foi julgada pelo CNMP. 

As intimidações da A.G.U. também atingiram o Procurador da República Rodrigo 
Timóteo da Costa e Silva e o promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do 
Pará, Raimundo de Jesus Coelho de Moraes, por ocasião de sua atuação no caso 
da UHE Belo Monte.  A A.G.U. ajuizou reclamação disciplinar no Conselho Nacional 
do Ministério Público e que coincide, cronologicamente, com a ação de improbidade 
(2009.39.03.000363-2) ajuizada pelo Procurador representado contra o servidor 
Adriano Rafael Arrepia de Queiroz, que assinou o aceite irregular para a liberação 
dos procedimentos administrativos da usina hidroelétrica. Tal coincidência cronológi-
ca traz indícios, de outro lado, de uma prática retaliatória do órgão da União.

E por isso, movimentos sociais, entre eles, MXVPS, Justiça Global e SDDH apre-
sentaram informe a OEA sobre essa situação exigindo que o Estado brasileiro se 
explicasse e parasse com essas intimidações. 
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A Justiça desequilibrando sua balança mais para um lado: Ações judiciais contra 
pessoas e movimentos sociais contrários a UHE Belo Monte

A criminalização dos movimentos sociais vem sendo praticada no Brasil como uma 
tentativa de silenciar os defensores de direitos humanos e do meio ambiente que 
pretendem defender os direitos das comunidades atingidas pelo projeto UHE Belo 
Monte e sufocar toda e qualquer resistência aos grandes projetos que trazem diver-
sas violações de direitos humanos, a exemplo de UHE TUCURUI e mais recente a 
UHE JIRAU em Rondônia.

Um dos movimentos que mais se destaca, e que vem denunciando as violações 
ao meio ambiente e aos direitos humanos que vem junto com a implementação da 
UHE Belo Monte, é o Movimento Xingu Vivo Para Sempre (MXVPS) e o faz através 
de vários mecanismos e instrumentos de luta e resistência como: a comunicação e 
informação, com um sítio na internet e traves da realização de audiências públicas, 
formação em comunidades e escolas, mídias sociais e reportagem que circulam em 
jornais no estado brasileiro.

Ademais, o MXVPS tem acionado a ONU e OEA para a proteção dos direitos das 
comunidades do rio Xingu, e desde novembro de 2010 é representante e peticionário 
dos processos de Medidas Cautelares e petição de caso contencioso na OEA junto 
com outras organizações, entre elas, a SDDH.

Antônia Melo, atual coordenadora do Movimento Xingu Vivo Para Sempre, iniciou 
sua militância social, através do Movimento de Mulheres do Campo e da cidade. 

É reconhecida internacionalmente como defensora dos direitos humanos por seu 
ativismo e sua vida pública no município de Altamira, sempre foi pautada pela defesa 
dos direitos das populações desprovidas de qualquer apoio do poder público.

Assim, luta em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, das mulheres, 
dos trabalhadores rurais e ribeirinhos, do meio ambiente, sobretudo em defesa da 
preservação e defesa do Rio Xingu, já recebeu prêmio do Movimento Nacional de Di-
reitos Humanos e da Ordem dos Advogados do Brasil. Sua resistência à Belo Monte 
e trabalho defendendo os direitos dos atingidos pelo projeto coloca em visibilidade a 
situação no rio Xingu, assim como o MXVPS.                                      

Desta forma é que o MXVPS, Antônia Melo e todos aqueles que ousam se opor a 
este megaempreendimento vem sendo vitimas de criminalização em quase todos os 
seus níveis. Outro exemplo é o do jornalista Ruy Marques de Oliveira Neto que fazia 
a cobertura jornalística para o Movimento Xingu Vivo Para Sempre e foi vitimas de 
ações judiciais.
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Até padres que rezaram missa e freiras que ajudaram em eventos estão sendo 
indevidamente processados criminalmente e são vítimas do processo de criminal-
ização dos movimentos sociais por parte de agentes do Estado Brasileiro e dos 
representantes do Consórcio Construtor Belo Monte (CCBM) que constrói a obra e 
NORTE ENERGIA. 

Durante o transcurso dos três últimos anos, os membros do MXVPS foram vitimas 
de sete (7) interditos proibitórios e uma (1) ação de fazer não fazer, todos sem funda-
mento e dirigidos com a intencionalidade de inibir as atividades legitimas e pacíficas 
de defesa dos direitos humanos e ambiente das comunidades atingidas pela Usina 
Hidrelétrica de Belo Monte, além de uma ação penal. 
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XINGU + 23/marco inicial de criminalização 
mais contundente às lideranças do MXVPS:

No contexto da realização da Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desen-
volvimento Sustentável, em junho de 2012 pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), na cidade do Rio de Janeiro no Brasil, o MXVPS também resolveu refletir 
sobre o modelo de desenvolvimento adotado pelo Brasil. Assim, o MXVPS e outras 
organizações da sociedade civil brasileira organizaram o Xingu+23 para marcar os 
vinte e três anos de luta que as populações do Rio Xingu vem enfrentando contra o 
projeto Belo Monte. 

Neste sentido, representantes das comunidades locais, indígenas atingidos por 
Belo Monte, juntamente com ativistas de vários estados, integrantes de comunidade 
acadêmica, e representantes de organizações de vários países, reuniram-se para 
debater sobre as ameaças e danos que vem sofrendo. Ademais, realizaram uma 
missa na área da comunidade de Santo Antônio. A Norte Energia S.A. – NESA in-
gressou com nova ação de Interdito Proibitório contra os organizadores do evento 
Xingu +23. Neste sentido, O juiz da 2ª. Vara Cível de Altamira, Horácio de Miranda 
Lobato Neto, em 13 de junho de 2012, deferiu em caráter liminar contra o contra o 
MXVPS. O juízo, assim, entendeu: 

“Que há um justo receio de que um grupo de pessoas arregimentadas pelo MXVPS 
invadam áreas que já foram adquiridas e que são de posse da autora na Agrovila 
Santo Antônio, bem como que danifiquem o patrimônio existente no local, tudo como 
parte integrante de um evento denominado “Xingu +23” com a finalidade de protestar 
contra a construção da UHE de Belo Monte”. 

Como resultado, Antônia Melo, Ruy Marques, Mônica Brito Soares e Lázaro José da 
Silva Verçosa, membros do MXVPS, foram proibidos, na referida ação, sob multa 
de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, de transgredir, molestar, ou turbar a suposta 
posse do CCBM.  O juiz entendeu que o material publicitário para o Xingu+23, como 
supostos “registros fotográficos de atos de vandalismos e de ocupação de bens do 
CCBM - Consórcio Construtor Belo Monte”.
Cumpre lembrar que o Interdito Proibitório é o instrumento hábil para repelir a 
ameaça à posse de determinado possuidor, que tenha justo receio de ser molestado. 
Ademais, o juiz declarou a área da Vila de Santo Antônio, comunidade rural desloca-
da pelas obras de construção e que está localizada nas proximidades do canteiro de 
obras de Belo Monte, como área do referido interdito. 
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Após este evento, foram investigadas e processadas criminalmente 11 pessoas como 
responsáveis por uma ação realizada no final do evento em que algumas pessoas 
não identificadas, dentre elas, alguns indígenas, se manifestaram dentro do can-
teiro de obras e que culminou com ataques ao prédio da administração e a alguns 
equipamentos, como relógio de ponto. No momento, existe um pedido de ordem de 
prisão preventiva contra 11 pessoas relacionadas com o MXVPS em represália ao 
protesto do Xingu + 23 realizado entre os dias 13 a 16 de junho de 2012. No entanto, 
o Ministério Público estadual emitiu parecer desfavorável à prisão e por sua vez o 
MPF requereu pedido de deslocamento de competência, por entender que a questão 
envolve indígenas e, portanto quem é competente para investigar e processar, se 
for o caso é a Justiça Federal. Atualmente este processo aguarda manifestação do 
Poder Judiciário.

Entre as 11 pessoas que foram nominadas se encontram Antônia Melo, jornalista 
Ruy Marques, Padre Alírio Bervian, que rezou uma missa e abençoou o encontro, 
Irmã Inês, uma freira, um pescador que teve sua casa destruída pelo Consórcio pou-
cos dias antes, e Rafael Salazar, um documentarista que apenas registrou o evento. 
Após, o inquérito policial instaurado para apurar as atividades do evento Xingu +23, 
referente ao período de 13 a 17 de junho de 2012, as pessoas citadas na prisão 
preventiva não estiveram ali envolvidas.

Assim, os presentes defensores de direitos humanos procuraram o delegado de polí-
cia para ter acesso à denúncia, e sua fundamentação, contudo, não lograram êxito, 
pois o delegado de polícia não os permitiu até naquela data. Contudo, o delegado 
de polícia insistia em ouvir os acusados no inquérito, sem lhes possibilitar, tampou-
co a seus advogados o acesso aos documentos que supostamente embasariam a 
acusação. 

Por conseguinte, para evitar uma injusta criminalização, o MXVPS impetrou Habe-
as Corpus Preventivo em 22 de junho de 2012, em defesa de Antônia Melo, Ruy 
Marques, Mônica Brito Soares, Rafael Salazar, Padre Alírio Bervian, entre outros, 
que foram citados em Inquérito Policial levado a cabo pela Polícia Civil de Altamira. 
Contudo, a liminar do Habeas Corpus foi negado no dia 25 de junho, por isso o pro-
cedimento contra as 11 pessoas continua. 
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Novas espionagens em 2013 – Araponga amador é flagrado dentro de reunião de 
planejamento do MXVPS

O movimento Xingu Vivo Para Sempre (MXVPS) na manhã do dia 24 de fevereiro 
de 2013, um domingo, quando finalizava seu planejamento anual em Altamira (PA), 
integrantes do Movimento Xingu Vivo para Sempre perceberam que um dos partic-
ipantes, Antonio, recém integrado ao movimento, estava gravando a reunião com 
uma caneta espiã.

De fato, a suspeita se concretizou e o advogado e Presidente da SDDH que integra 
o MXVPS, Marco Apolo Santana Leão, ao manusear a caneta encontrou arquivos 
de falas da reunião, bem como áudios de Antonio sendo instruído sobre o uso do 
equipamento. Confrontado, ele, a princípio, negou qualquer má intenção, mas logo 
depois procurou o advogado para confessar sua atividade de espião contratado pelo 
Consórcio Construtor Belo Monte (CCBM), responsável pelas obras da usina, para 
levantar informações sobre lideranças e atividades do Xingu Vivo. 

De livre e espontânea vontade, Antonio se dispôs a relatar os fatos em depoimento 
gravado em vídeo. Segundo ele, depois de ser demitido pelo CCBM em meados do 
segundo semestre de 2012, ele foi readmitido em outubro como vigilante, recebendo 
a proposta de trabalhar como agente infiltrado, primeiramente nos canteiros de obra 
para detectar lideranças operárias que poderiam organizar greves e em dezembro, 
segundo o depoente, ele passou a espionar o Xingu Vivo, onde se infiltrou em função 
da amizade de sua família com a coordenadora do movimento, Antonia Melo. 

Antonio, neste período, acompanhou reuniões e monitorou participantes do mov-
imento, enviando fotos e relatos para o funcionário do CCBM, Peter Tavares, que 
lhe deu a caneta espião para registrar as discussões do planejamento do movimen-
to Xingu Vivo. O espião também relatou que este material seria analisado pela in-
teligência da CCBM, e que, para isso, contaria com a participação da ABIN (Agencia 
Brasileira de Inteligência), que estaria mandando um agente para Altamira naquela 
semana.

Após gravar um depoimento em vídeo onde confessa o que aconteceu, Antonio pe-
diu para falar com todos os participantes do encontro do Xingu Vivo e pediu des-
culpas e se comprometendo a ir a público para denunciar o Consórcio Construtor 
Belo Monte. Ocorre que, ele voltou atrás em suas declarações e mandou torpedos 
ameaçadores a integrantes do MXVPS tentando forjar que havia sido ameaçado 
para confessar e que integrantes do movimento haviam invadido a sua residência. 
Em função de sua desistência de cooperar e assumir seu crime, e principalmente 
em função da ameaça ao movimento, o Xingu Vivo tomou a decisão de divulgar o 
depoimento gravado em vídeo, inclusive como forma de proteção de seus membros.

O MXVPS representou ao Ministério Público Federal a fim de informar sobre os fatos 
e investigações. A representação deu origem a um procedimento de apuração que 
será conduzido pela unidade do MPF em Altamira. Um dos trechos da represen-
tação:

“Estes lamentáveis fatos ocorrem em plena democracia num momento em que o 
Brasil se arvora internacionalmente como defensor de liberdades e signatário de 
diversos pactos e convenções de direitos humanos. Daí nossa indignação com es-
ses desmandos, que não são cometidos apenas pela CCBM, mas também por uma 
agência de informações da Presidência da República”, diz a representação.

A representação também informa sobre o temor pela segurança dos integrantes do 
Xingu Vivo e pede ainda providências para a proteção do próprio funcionário. “O 
agente do Consórcio passa a ser uma testemunha das ilegalidades perpetradas pela 
empresa, nesse sentido, conforme consta em uma de suas declarações em vídeo, o 
mesmo se sente ameaçado pela empresa e seu serviço de segurança”, diz o docu-
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mento. A apuração do MPF sobre as denúncias está sendo conduzida pela procura-
dora da República Meliza Alves Barbosa
O Movimento Xingu Vivo para Sempre, violado em seus direitos constitucionais e 
em sua privacidade, acusou diretamente o governo e o Consórcio de Construção 
de Belo Monte (integrado pelas empresas: Andrade Gutierrez, Odebrecht, Camargo 
Corrêa, OAS, Queiroz Galvão, Contern, Galvão Engenharia, Cetenco, J. Malucelli e 
Serveng) por estes crimes, e vem exigindo do poder público que sejam tomadas as 
medidas cabíveis. 
Trecho do manifesto do MXVPS:

“É VERGONHOSA a tentativa do CCBM de imputar às vitimas o papel de bandidos. 
Reafirmamos que não estaríamos lutando por direitos se estes não tivessem sido 
brutalmente violados por vossas senhorias. Reafirmamos que não aceitaremos que 
recursos nossos, públicos, sejam gastos para que sejamos atacados e reprimidos 
por militares e policiais, quando nada fazemos além de exigir o cumprimento das 
leis. Reafirmamos que não se lutou por mais de 15 anos contra a ditadura militar 
neste país para que ela seja reinstaurada na Amazônia para proteger interesses de 
grandes doadores de campanha”.

Nas últimas décadas, principalmente depois das descobertas de grandes jazidas 
minerais, inauguradas em 1967 com a mega jazida de 18 bilhões de toneladas de 
minério de ferro de alto teor na Serra de Carajás, a Amazônia se converteu num 
território estratégico para as grandes corporações internacionais, devido sua abun-
dante riqueza natural e mineral.

Seu grande potencial hídrico tem levado a ser projetado, desde a década de 1970, 
grandes projetos de aproveitamento de seu potencial energético. Isso levou a uma 
corrida ocupacionista do território, dentro de uma estratégia de integração nacional, 
que começa a dar um grande salto com os governos militares, na ditadura militar, 
com a Operação Amazônia, em 1966. Com isso, os militares se empenharam no 

Os grandes projetos e a militarização na Amazônia: a atuação 
da força nacional de segurança pública 

no estado do Pará - de Belo Monte ao Tapajós
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desenvolvimento e defesa das áreas fronteiriças.
Desde então, se colocou em marcha um grande projeto de integração da Amazônia, 
que está pensado dentro dos interesses das grandes corporações transnacionais, 
em que a política dos governos federal e estadual é a de garantir a apropriação, 
exploração e controle privado de nossas riquezas, concentrados nestas grandes cor-
porações econômicas: Vale S/A, Bunge, ADM, ALCOA, HIDRO e outras que atuam 
em consórcio para os empreendimentos hidroelétricos.

Por outro lado, este processo de invasão do território é marcado por lutas e resistên-
cias por parte dos povos tradicionais que começaram a serem expropriados, como 
os indígenas, pelos operários e campesinos migrantes que vieram em busca da son-
hada terra prometida. Com isso, os conflitos na disputa pelo território e pelo controle 
da riqueza sempre foi uma constante.

Recentes fatos e decisões tomadas pelo Governo Federal, como o desmembramen-
to do comando do norte, uma das organizações estratégicas do exército brasileiro 
na Amazônia e o decreto presidencial n.º 7.957/2013 que modificou as regras para a 
atuação da força nacional e ainda a tentativa do governo do estado do Pará de “reg-
ulamentar as manifestações públicas” fez com que os movimentos sociais e ONGs 
que atuam na area de direitos humanos, meio ambiente e terra ficassem em estado 
de alerta máximo com o atual processo de militarização na Amazônia. Essa mili-
tarização vem junto a um forte esquema de criminalização dos movimentos sociais, 
principalmente aqueles que lutam e resistem aos grandes projetos como as usinas 
hidrelétricas e a mineração.

Diante do atual estágio de avanço dos projetos de construções de hidrelétricas, ex-
pansão da exploração mineral e de produção de agrocombustíveis, a SDDH tem 
recebido e acompanhado ações sistemáticas das forças militares (Forças armadas, 
Polícia federal, Força de Segurança Nacional e Polícias Militares) para reprimir e 
conter qualquer iniciativa de luta e resistência. Caso mais exemplar no momento, 
é o grande quartel criado dentro dos canteiros de obras da Usina Hidrelétrica de 
Belo Monte, criado para conter as ocupações dos canteiros pelos indígenas e de-
mais movimentos de atingidos pela obra da região, bem como inibir as greves dos 
trabalhadores. 
A Defensoria Pública do Estado requereu ao Ministério Público Federal investigações 
sobre a atuação da Força nacional de Segurança Pública, pois os trabalhadores vêm 
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denunciando ações truculentas destas forças dentro dos canteiros de obras. Os de-
fensores colheram depoimentos de trabalhadores que dizem estarem trabalhando 
sob pressão e permanentemente vigiados até dentro dos refeitórios e com imposição 
de lei do silêncio à noite. 
O fato é que nenhuma força de segurança pública poderia estar à disposição de 
qualquer empreendimento privado, devendo apenas ser acionada em situações con-
cretas de riscos efetivos. Ocorre que o Ministério da Justiça reconhece a presença 
da força nacional e legitima sua presença por ser um projeto estratégico para o Bra-
sil. Em nota pública o Ministério da Justiça ainda diz que o objetivo é:

“garantir a integridade física dos trabalhadores, dos demais cidadãos e do patrimô-
nio, além da manutenção da ordem pública”, diante do “histórico de conflitos no local, 
provocados por pequenos grupos, mas com consequências materiais significativas”.

O ministério ressaltou que a Força Nacional não realiza em Belo Monte qualquer 
interferência na relação entre empresas e trabalhadores e lembrou que ela atua em 
outras seis operações no Pará.

A Força nacional de segurança pública foi criada a partir do decreto nº 5.289, de 29 
de novembro de 2004, que disciplinou a organização e o funcionamento da adminis-
tração pública federal, para o desenvolvimento do programa de cooperação federati-
vo denominado Força nacional de Segurança Pública, além de dar outras providên-
cias. O preâmbulo do referido Decreto cita como amparo legal de sua criação os 
artigos 144 e 241 da Constituição Federal, e segundo diversos especialistas, aí re-
side sua primeira inconstitucionalidade.

Com efeito, o art. 144 trata, em capítulo específico, da Segurança Pública, e da 
relação dos órgãos que a exercem, não se vê, referência alguma à Força Nacional 
de Segurança Pública. Não se perca de vista que o § 7º, do art. 144, determina que 
a “lei” (lei, em sentido formal, elaborada a partir do processo legislativo previsto no 
art. 59, e seguintes, da CF) discipline a organização e o funcionamento dos órgãos 
responsáveis pela segurança pública e assim não pode um decreto criar nenhuma 
força policial. O governo, por sua vez, se defende dizendo que na verdade é um 
programa complementar, de apoio aos Estados.

No ano de 2013, este obscuro decreto que disciplina a atuação da força nacional 
foi alterado através do decreto presidencial n.º 7.957/2013. Promulgado em março, 
o mesmo alterou diversos aspectos do funcionamento da Força Nacional de Segu-
rança Pública , possibilitando que ministros convoquem as tropas mesmo sem aval 
dos respectivos governantes locais. Antes, conforme o decreto de criação, as tropas 
só poderiam atuar em território nacional com solicitação do respectivo governador de 
Estado ou do Distrito Federal.

Este decreto recente permite que ministros convoquem as tropas mesmo sem aval 
dos respectivos governantes locais. Antes, conforme o decreto de criação as tropas 
só poderiam atuar em território nacional com solicitação do respectivo governador de 
Estado ou do Distrito Federal.

Na prática, a mudança confere ao Poder Executivo Federal força policial própria. 

Esta substancial alteração provocou reações dentro da sociedade civil e no parla-
mento brasileiro. Segundo reportagem do site Repórter Brasil:

“Ivan Valente aponta que a mudança é inconstitucional. “Essa alteração é uma afron-
ta à Constituição, pois permite ao governo federal enviar a Força Nacional de Segu-
rança Pública para qualquer parte do território nacional sem a aquiescência do ente 
federado responsável pelo policiamento ostensivo e manutenção da ordem pública. 
A Constituição Federal determina em seu artigo 144 que a responsabilidade por ‘polí-
cia ostensiva e a preservação da ordem pública’ é das polícias militares dos estados, 

56



subordinadas aos respectivos governadores. À União restam duas possibilidades: 
intervenção federal no estado (art. 34), ou decreto de estado de defesa (art.136), am-
bas situações excepcionalíssimas de garantia da segurança e integridade nacionais, 
em que serão acionadas as Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica)”. 

Este parlamentar apresentou um projeto de decreto número 829/2013 na Câmara 
Federal e o Senador Randolfe Rodrigues apresentou no senado o Projeto de decreto 
86/2013.

Além disso, o recente decreto cria uma “Companhia de Operações Ambientais da 
Força Nacional de Segurança Pública”. Essa nova divisão operacional dentro da 
Força Nacional terá por atribuições: apoiar ações de fiscalização ambiental, atuar na 
prevenção a crimes ambientais, executar tarefas de defesa civil, auxiliar na investi-
gação de crimes ambientais, e, finalmente, “prestar auxílio à realização de levantam-
entos e laudos técnicos sobre impactos ambientais negativos”.

No projeto apresentado na Câmara, Ivan Valente aponta que a mudança é incon-
stitucional. “Essa alteração é uma afronta à Constituição, pois permite ao governo 
federal enviar a Força Nacional de Segurança Pública para qualquer parte do ter-
ritório nacional sem a aquiescência do ente federado responsável pelo policiamento 
ostensivo e manutenção da ordem pública.

O fato, é que logo após a promulgação do decreto, o Ministro de Minas e ener-
gia, Edison Lobão convocou tropas para proteger 80 técnicos para que fizessem 
levantamentos necessários para o Estudo de Impacto Ambiental de construção de 
hidrelétricas no rio Tapajós e Teles Pires,  projeto que também enfrenta resistên-
cia de indígenas e ribeirinhos. Ora, a medida tem um alvo certo e determinado: os 
movimentos sociais e as populações a serem impactadas com as obras como os 
indígenas, pescadores e ribeirinhos que já resistem e demonstram sua força de mo-
bilização e resistência. Esta incursão as terras dos indígenas da etnia Munduruku foi 
uma verdadeira operação de guerra, pois invadiu terras, inclusive áreas de caça das 
aldeias indígenas, além de aterrorizarem os povos daquela região.
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Atualmente, o uso da força policial tem se dirigido as populações tradicionais, como 
quilombolas e indigenas. A exemplo disso foram as Operações (Eldorado e Tapajós) 
em que a Policia federal e a força nacional atuaram na região, intimidando e até 
mesmo excutando indigenas. Outro exemplo de violência policial contra populações 
tradicionais ocorreu na região nordeste do Pará, em que a empresa Vale S/A investe 
na expansão do agrodiesel avançando em territorios quilombolas.  Há ainda confli-
tos antigos e ainda não resolvidos com terras quilombolas na ilha do Marajó com 
pessoas criminalizadas e uso indevido de força de segurança pública como agencia 
privada de segurança por parte de fazendeiros e agora os arrozeiros presentes na 
região.

Ainda há situações recentes ocorridas no município de Jacareacanga no estado do 
Pará em reuniões públicas em que já há relatos de abusos da força nacional e de-
mais forças policiais contra jornalistas e militantes de movimentos sociais e popu-
lações afetadas por obras já relatadas ao Ministério Público Federal e demais órgãos 
responsáveis.

Sempre nos lembramos como o momento mais contundente da criminalização de 
movimentos sociais e de seus militantes a instauração da Ditadura Militar em 1964 
que, inspirada nas doutrinas e treinamentos desenvolvidos na Escola da Américas, 
reprimiu praticamente todas as organizações populares cujos integrantes foram 
presos ou assassinados. Também é deste período a legislação que, vigente até os 
dias de hoje, criou diversos delitos que expressam bem a criminalização patrocinada 
pelo Estado, tal como a Lei de Segurança Nacional, que após as manifestações de 
junho volta a ser utilizada, uma verdadeira excrescencia e eivada de inconstituciona-
lidade que visa silenciar as lideranças e diversos movimentos sociais.
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CADERNO 02 - OUTROS RELATOS

Além de atualizar os processos em movimento de resistência no estado do Pará já 
relatados aqui, a SDDH pretende aprofundar questões como:

• A Militarização na Amazônia e a criminalização das lutas no Pará, com enfoque 
nas movimentações da força nacional na região de Teles Pires e Tapajós e suas 
consequências para as populações da região e contra as lutas dos movimentos de 
resistência;

• Denúncias de abusos e violências praticadas contra manifestações populares, des-
de junho de 2013;

• A Criminalização de cultos de tradição africana no estado do Pará;

• A expansão dos arrozeiros na região do Marajó e criminalizações das populações 
tradicionais e quilombolas da região;

• A expansão do agronegócio e do biodiesel no nordeste paraense e os impactos as 
populações tradicionais, quilombolas e campesinos e o processo de criminalização 
das comunidades e movimentos sociais;

MAIORES VÍTIMAS DA CRIMINALIZAÇÃO INDEVIDA NO PARÁ:
Comunidades indígenas.

Quilombolas
Professores
Jornalistas
Advogados
Professores
Religiosos
Ribeirinhos
Pescadores

Pessoas em manifestações públicas
Juventude negra

CIMI
MAB
MST

CAMPONESES 
Xingu vivo para sempre
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