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RESISTÊNCIA E ARTICULAÇÃO DE ATORES SOCIAIS CONTRA A 
CONSTRUÇÃO DA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE: A CONTRIBUIÇÃO DA 
IGREJA CATÓLICA. 

 

Lindomar Silva e Tânia Miranda. 

“Conheço o Xingu como a palma da mão, como 
conheço os povos do Xingu de perto e 
pessoalmente, de inúmeros encontros, 
celebrações, reuniões e contatos ao longo de 44 
anos que vivo aqui, quase 30 das quais como 
bispo. Amo esses povos e por isso entendo minha 
missão de também esbravo-me com esses povos 
e seus movimentos e organizações na defesa do 
lar em que vivem e de seus legítimos anseios e 
suas esperanças contra as agressões de qualquer 
tipo. D. Erwin Krautler. (Bispo da Prelazia do 
Xingu, ano da entrevista: 2009. Jornal “O liberal”). 

 

 A construção da hidrelétrica de Belo Monte tem suscitado um intenso debate 

na sociedade brasileira, em especial na Amazônia. Movimentos, entidade e 

instituições de pesquisas se manifestam e buscam apresentar argumentos favores e 

contra a construção do projeto. O Estado e grupos econômicos, numa atitude 

autoritária, ignoram toda e qualquer manifestação. 

 A hidrelétrica de Belo Monte é um dos projetos que na atualidade sistematiza 

a ganância do capital, a influência de grandes grupos econômicos sob decisões 

políticas e o papel do Estado em conduzir projetos antagônicos em desarmonia com 

a vida das  comunidades tradicionais e os interesses da maioria da população. 

 Nesse contexto, cabe identificar as contribuições de organizações que se 

colocam ao lado das comunidades do Xingu, contra Belo Monte. Sendo que o 

mesmo trata especificamente da Igreja Católica, tendo como foco o posicionamento 

de D. Erwin Krautler,  autoridade da igreja local, ou seja, bispo da prelazia do Xingu. 

 A posição da Igreja do Xingu faz parte de uma rede de instituições e 

movimento que compreende o projeto da construção de uma hidrelétrica como Belo 

Monte uma volta ao passado, por se tratar de um mega – projeto com 

conseqüências sociais, ambientais, econômicos e culturais imensuráveis, e também, 

pela prática do Estado, mesmo conduzido na atualidade por um “segmento de 

esquerda”, que reedita as práticas autoritárias, da ausência de diálogo juntos a 
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organizações, instituições e movimentos e editar a prática do aliciamento de 

comunidade, cooptação de lideranças e a velha pratica do ‘pão e circo’. 

 Portanto, em um ambiente complexo dado a dinâmica da realidade, que o 

presente artigo pretende apresentar de forma introdutória a contribuição a Igreja 

Católica diante da implantação de Belo Monte. Ressaltando que as conclusões do 

presente não podem ser adotadas como homogêneas, e sim apenas de uma dada 

realidade especifica, já que a igreja Católica é plural assumindo numa determinada 

conjuntura posições antagônicas e até incoerentes. 

 A hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu faz parte das grandes dinâmicas 

econômicas atuais, e reflete a opção do estado brasileiro em continuar subordinando 

o  forte potencial natural da Região Amazônica aos ditames das multinacionais, 

mesmo que a conseqüência desta opção seja a emergência do conflito, violência, 

pobreza, o deslocamento de comunidades de cultura milenar e a queima dos 

recursos endógenos favorável a um desenvolvimento sustentável. Prevalece o 

interesse dos grupos econômicos, que é a: 

“construção de hidrelétrica, para gerar energia barata, para 
utilizar na extração de minérios e celulose. Como a região 
Amazônica é rica em rios, há grandes interesses na utilização 
desse potencial de água para produção de energia elétrica” 
(Posição do  Movimento de Atingidos por Barragens - MAB,  
p.190, em 2009, publicado no Livro “ O PLANO IIRSA). 

  

Uma contraposição ao modelo de desenvolvimento concebido a partir da 

implantação de grandes projetos, somente pode ser construído a partir das 

articulações das forças locais com o objetivo de fortalecer experimentações contra - 

hegemônicas. No momento que isso ocorre às organizações passam a inverter a 

tendência exógena, que desorganiza e padroniza o território, com o objetivo de 

aproveitar a imensa potencialidade de recursos naturais. Nesse sentido, os 

interesses de grupos econômicos agem como instrumentos de desconstrução de 

valores, instituições, normas e regras limitando o potencial de resistência das 

comunidades, e assim imprime uma dinâmica de pleno funcionamento, o que 

significa a exploração sem obstáculos, liberdade de garantir seus objetivos e a 

inexistência de conflitos.   

Atualmente os grandes grupos econômicos e o agronegócio busca remover 

“os obstáculos jurídicos – formais” culturais e étnicos com fundamentos de visão 
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triunfalistas, articulado com uma “imagem hiperbolizada do Brasil e de seus 

potenciais agrícolas e minerais” devido a sua alta concentração de recursos 

naturais. Nesse sentido, toda a ação visa garantir “a narrativa mítica de terras 

ilimitadas, como se fossem recursos abertos e/ou ‘espaços vazios’.” (Almeida, 2009, 

p.69). 

 

“Fatores étnicos, laços de parentesco e práticas costumeiras de 
terras de herdeiros sem formal de partilha, livre acesso aos 
campos naturais (no golfão maranhense, no cerrado, nas 
campinaranas de regiões amazônicas e nos campos da ilha do 
Marajó) e inúmeras outras situações de uso comum dos 
recursos naturais, que se encontram formalmente abrigadas 
sob a designação de terras tradicionais ocupadas, são vistas 
como representando obstáculos às transações de compra e 
venda. Enquanto tal obstaculizam a reestruturação formal do 
mercado de terras, deixando imensas extensões fora dos 
circuitos mercantis de troca.( Almeida, 2009,p.69) 
 
 

 Quando um determinado território torna-se alvo de interesses externos e as 

diversas estratégias dos interessados, de cooptação e alienação do território impõe 

o conflito de interesses em diferentes membros de um determinado território, e os 

agentes externos que buscam se apropria do território colocando o conflito em um 

contexto superior aos interesses dos comunitários e já interiorizado grande parte de 

grupos, comunidade e instituições do território. Prevalece uma concepção de 

desenvolvimento de “cima para baixo” onde o Estado e as elites econômicas 

passam a ser os entes com exclusividade na sua condução, impondo uma lógica de 

exclusão socioeconômica e política. Rejeitando o conhecimento da população que 

habita a região, empresários, políticos, como o deputado paraense Nícias Ribeiro 

(PSDB), mostra a sua postura diante da necessidade de justificar a construção do 

empreendimento, no momento em que a justiça atende ao pedido do MPF 

impugnando a elaboração do estudo de impacto ambiental. 
 

 “A construção da hidrelétrica de Belo Monte, como já o 
dissemos, causará quase nenhum impacto ambiental na região, 
uma vez que ficarão alagadas permanentemente apenas as 
áreas que ficam sob as águas nas enchentes que ocorrem 
todos os anos, a cada inverno”.1 

                                                           
1
 Nicias Ribeiro, deputado do PSDB. Pronunciamento feito no dia 13 de junho de 2001, na Câmera Federal por 

ocasião da Anulação dos Impactos Ambientais  
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 Numa atitude digna de um porta voz das elites econômicas e políticas, o 

“nobre deputado” mostra quais os interesses que defende na câmara federal e a 

postura autoritária, marca presente na condução dos grandes projeto na Amazônia. 

  
“Concluindo, Senhor Presidente, entendemos que os ilustres 
Procuradores da República deveriam se inteirar melhor sobre o 
projeto da hidrelétrica de Belo Monte, que ainda é um projeto 
básico, - para que suas ações não sirvam apenas para criarem 
embaraços judiciais, que em nada ajuda o Pará e muito menos 
ao Brasil, que mais que nunca precisa aumentar a sua 
capacidade de geração de energia elétrica, para afugentarmos 
de vez o risco do “apagão”. Belo Monte, como disse o 
Engenheiro José Antonio Muniz – presidente da Eletronorte, “é 
o mais perfeito e o mais belo projeto de engenharia do mundo... 
porque Deus fez tudo, deixando que os homens construíssem 
apenas a barragem e as turbinas”.(idem)2  

 
 

 A resistência a grandes empreendimentos exige a formulação de estratégias 

de criar espaços de interação entre atores comprometidos com um desenvolvimento 

endógeno a partir do protagonismo das comunidades. Sendo assim, é fundamental 

que atores que se contrapõe a grandes projetos tenham clareza em expor sua 

concepção de desenvolvimento, como eixo capaz de obter cooperação, realizar 

negociações, convergência de interesses, apaziguar conflito e que sejam capaz de 

diferencial ‘o canto da sereia’ que apresenta um grande empreendimento, como Belo 

Monte, que se diz um empreendimento dinamizador da região, que gera emprego e 

renda e assim privatiza-se o público e retira-se do lugar a memória e arranjos locais 

fortemente enraizados, recorrendo a práticas altamente centralizadora e autoritária 

que já caracterizam programas e projetos governamentais na região amazônica. No 

caso de Belo Monte, segundo D. Erwin, “a Eletronorte e demais órgãos 

governamentais aprenderam dos ‘erros’ da década de 80 e trocaram o modo de 

agir”. Adotaram uma nova estratégia procuram garantir o apoio da população ao 

projeto, iniciando com a mudança do nome que deixou de ser ‘Kararaô’, o grito de 

                                                                                                                                                                                     

 

2
 Idem. 
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guerra para o bucólico ‘Belo Monte’, mais a estratégia foi além passando como meio 

de atrair lideranças, influenciar a juventude, aliciar comunidades. 

“Nossa lideranças foram continuamente convidadas para 
reuniões com grupos técnicos das empresas do governo que, é 
óbvio, usaram de todos os meios para mostrar o lado positivo 
do empreendimento. Outro alvo foram os jovens. Patrocinando 
festas e promovendo excursões à região da UHE Tucuruí 
procurava-se conquistá-los para idéia de que a hidrelétrica será 
um bem enorme para região. Com volumosos presentes o 
governo aliciou descaradamente às comunidades indígenas. 
De antemão evitavam-se reuniões com grandes grupos para 
impedir que a sociedade se organizasse e discutisse 
abertamente os prós e contras do projeto. Políticas estaduais e 
municipais de pouca cultura e muita fanfarrice encheram a 
boca proclamando a UHE Belo Monte a salvação do oeste do 
Pará e pregando que o Brasil necessita deste impulso 
energético para evitar o colapso de sua economia” (D. Erwin, 
2005, p.11) 
 
 

 A imposição de um grande projeto, como Belo Monte impõe o conflito e 

dificuldade da sobrevivência entre dois modelos de desenvolvimento, e como diz 

Santo (1999), traz elementos para várias reconstruções, dentre elas, o conceito de 

democracia, de cidadania, de sujeito, e com isso, revaloriza-se o princípio de 

comunidade, e com ele, a idéia de subjetividade, igualdade, autonomia e 

solidariedade. É neste bojo que se insere também a idéia de que atores que sempre 

estiveram à margem de processos decisórios, são protagonistas da ação social. E 

para entender o protagonismo desses grupos, como diz Gohn (2005, p.10) 

 

“... deve-se ter como referência quem são os atores envolvidos, como 
se transformam em sujeitos políticos, que forças sociopolíticas 
expressam qual o projeto de sociedade que estão construindo ou 
abraçam qual a cultura política que fundamenta seus discursos e 
práticas, que redes criam e articulam, quais as relações com conjuntos 
sociopolíticos maiores, etc.” (GOHN, 2005, p.10) 

 
 Na ação de enfrentamento aos grandes projetos e avanços das lógicas 

econômicas vinculadas ao agronegócio e as multinacionais é preciso resgatar a 

idéia de protagonismo das comunidades, associadas à valores e processos 

enraizados no dia-a-dia e em seu ecossistema, que são os fatores que possibilitam o 

crescimento, a autonomia e a melhora progressiva e gradual das vida comunitária. À 

Igreja Católica, cabe impulsionar e aflorar esses elementos como missão 

evangelizadora. Nesse sentido, a ação da mesma busca dá as comunidades o 
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protagonismo da luta e a um PR contra ao projeto, que mais expulsa e inunda uma 

grande área e que vai extirpar memórias e vidas, além de destruiçãod as bases de 

um novo modelo de desenvolvimento sustentável. 

A CONTRIBUIÇÃO DA IGREJA CATÓLICA NA ARTICULAÇÃO E RESISTENCIA 

A UHE BELO MONTE 

 

Do ponto de vista da Igreja Católica, serão colocados em análise alguns 

documentos e estudos datados a partir de 1990 com as Cartas de João Paulo II – 

Encíclicas: SOLICITUDE SOCIAL (1990); com a preocupação primeira com o 

desenvolvimento como uma questão de plano moral do homem; CENTESIMUUS 

ANNUS (1991); Documento de Aparecida (2007); Discípulos Missionários na 

Amazônia (2007) estes mais recente que partem de conceitos de ecologia e meio 

ambiente; Estudos da CNBB sobre a Reforma Agrária e Cartas da Igreja tornadas 

publicas em apoio a D. Erwin, bispo da prelazia do Xingu – Pará e ainda entrevistas 

de D. Erwin aos meios de comunicação de massa sobre sua posição quanto a 

Instalação da Usina de Belo Monte.  

 “... É UM DIREITO DA IGREJA EVANGELIZAR O SOCIAL”3 

A partir dos anos 90, interessa-se cada vez mais pelas questões ecológicas 

que aborda com o espírito de amor místico e franciscano pela natureza e com uma 

perspectiva de crítica radical ao sistema capitalista. Será o objeto de debates 

documentos, cartas, encíclicas, manifestações no sentido de posição da Igreja e dos 

cristãos temáticas a respeito ecologia, meio ambiente, sustentabilidade 

biodiversidade, enfim, inúmeros ensaios filosóficos, éticos e teológicos que abordam 

este tema que se torna uma problemática.  

 Os documentos e estudos da igreja católica no Brasil e no mundo sobre 

temáticas sociais passma por processos que acompanham ao que está pautado 

pelas incomodações sociais que afetam a natureza e o homem. Ao chamar atenção 

para as questões do meio ambiente a igreja tem a preocupação inicial com a 

                                                           
3 Apresentação de D. Dimas Lara Barbosa, bispo auxiliar do Rio de Janeiro/ Secretario geral da Conferência 
Nacional dos bispos do Brasil – CNBB á coleção de estudos da CNBB. N. 99.  em  - Igreja e questão agrária no 
inicio do século XXI.  
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questão ecológica. Em primeira instancia a preocupação está associado ao “caráter 

moral do desenvolvimento e a necessidade da sua promoção são exaltados quando 

exista o mais rigoroso respeito por todas as exigências derivadas da ordem da 

verdade e do bem próprio da criatura humana. O cristão, além disso, educado para 

ver o homem imagem de Deus, chamado a participação da verdade e do bem, que é 

o próprio Deus”. (Carta Encíclica de João Paulo II – “Sollicitudo rei Socialis”, p.62, 

1990).  

Percebe-se a leveza aqui exposta no sentido de tomar consciência do ‘papel 

moral do homem’ “que não se pode fazer uso das diversas categorias de seres vivos 

e inanimados – animais, plantas e elementos naturais, em função das próprias 

exigências econômicas”. (ibidem. p. 62). O fato de considerar o desenvolvimento 

como parte criativa do homem a mesma encíclica chama atenção para a 

‘imoralidade’ de ferir o cosmo, para a desconsideração da geração futura em 

desenvolver sem levar em conta a limitação dos recursos naturais e ainda 

desenvolver contaminando o meio ambiente nas zonas industrializadas causando 

graves conseqüências para a saúde da população.  

 Mesmo considerando fatores biológicos, econômicos está explicito que a 

moral do desenvolvimento é sedimentada na ‘Lei da Criação’ defendida e difundida 

pelos cristãos seguidores desta dimensão moral. A seqüência desta moralidade 

aparece também na Carta Encíclica CENTESSIMUS ANNUS (1991) em tom mais 

determinado escreve sobre a ‘mesquinhez da visão humana’ “...em ter, possuir, do 

prazer, do ser e do crescer, de consumir arbitrariamente dos recursos que a terra 

dispõe...” (p,70).  Não condena ninguém em ter uma vida melhor, mas o supérfluo ‘é 

uma escolha moral e cultural’ a decisão de investir em bens é uma decisão humana 

que segundo a encíclica oferece ao povo melhores condições de trabalho e valorizar 

o homem segundo a sua capacidade de construir estilos de vida nos quais busca o 

verdadeiro, do belo, do bom significa para ele a comunhão com os outros homens, 

em ordem ao crescimento comum. No entanto, o consumismo sem levar em 

consideração a questão ecológica é para o Papa decidir sem o consentimento de 

Deus é trair Deus, o homem com esta visão mesquinha e pobre mais uma vez 

quebra a aliança de comunhão e reconhecimento da ‘criação divina’ – “o homem em 

vez de realizar o seu papel colaborador de Deus na obra da criação, o homem 
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subistitui-se a Deus, deste modo acaba de provocar a revolta da natureza mais 

tiranizada que governada por ele”.   (p, 71).  

Ao acrescentar o termo “cultural’ João Paulo II atribui a raiz da destruição 

insensata do ambiente natural, como um erro antropológico, que segundo ele 

“infelizmente muito espalhado no nosso tempo”. Tal ciência centraliza a capacidade 

do  homem de criar e recriar o mundo, as coisas, a natureza, enfatiza o seu poder de  

descobrir e transformar e, de certo modo, criar o mundo com o próprio trabalho.  

À luz de Aparecida é reservada a preocupação com a Ecologia e Meio 

Ambiente, o documento enfatiza na primeira parte em ‘ver a realidade’ processo que 

enfatiza o olhar de “discípulos missionários” deste modo perceber o mundo é se 

inquietar com as coisas do mundo, ou seja,  se inquietar com a ecologia, se inquietar 

com a biodiversidade, ecologia, Amazônia e Antártida.   

É um princípio da teologia, mesmo com as ‘acomodações’ da igreja no 

momento, romper com a lógica desse sistema, uma ruptura radical que aponta a 

"libertação dos pobres, dos oprimidos e dos excluídos, as vítimas da voracidade da 

acumulação injustamente distribuída e libertar a Terra, essa grande vítima 

sacrificada pela pilhagem sistemática de seus recursos, que põe em risco o 

equilíbrio físico, químico e biológico do planeta como um todo" assim pensa o 

Leonardo Boff (Adital, 2009). 

Em 1990 no dia Mundial da Paz, João Paulo II, chama atenção para a 

degradação do meio ambiente e propõe para os cristãos uma ‘consciência ecológica’ 

relembra mais uma vez o Livro de Gênesis que relata a criação do mundo. “... mas, 

quando depois de ter criado o céu, o mar, a terra o que nela se contém, Deus criou o 

homem e a mulher”. Neste sentido, o chamamento de Adão e Eva a participarem na 

realização do plano de Deus como co-autores, pois são distintos com a capacidade 

de cuidar da criação. Nove anos depois em sua manifestação pública na Praça São 

Pedro em Roma, também no Dia Mundial pela Paz, diz ser “convicto de que a igreja 

é um alicerce sólido para edificação da paz”. Esta paz está associada à garantia dos 

direitos humanos o mesmo deve estar relacionado também ao direito a um meio 

ambiente saudável, já que o mesmo põe em evidencia a dinâmica das relações 
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entre o individuo e a sociedade. A negação dos direitos é a negação da criação. 

Compreende assim:  

“O presente e o futuro dependem da salvaguarda da 
criação, por que existe uma interação constante entre a 
pessoa humana e a natureza. Colocar o bem do ser 
humano no centro da atenção pelo meio ambiente é, na 
realidade a maneira  mais segura para preservar a 
criação; é que deste modo, fomenta-se a 
responsabilidade de cada um pelos recursos naturais e 
pelo seu uso sensato. (Mensagem de sua santidade João 
Paulo II para a celebração do XXXII Dia Mundial da Paz – 
1º de janeiro de1999. p. 4).  

O Documento de Aparecida considera o cuidado com, o meio ambiente como 

“dom da criação, reflexo da sabedoria e beleza do Logos criador. No desígnio 

maravilhoso de deus, o homem e a mulher são convocados a viver em comunhão 

com Ele, em comunhão entre si e com toda a criação. O Deus da vida encomendou 

ao ser humano sua obra criadora para que ‘a cultivasse e a guardasse’(Gn 2,15)”. 

Aparecida é o ultimo documento discutido e aprovado pelos Bispos da América 

Latina e do Caribe na V Conferência Geral do Episcopado Latino – América e do 

Caribe em 2007. Em particular chama atenção para um modelo econômico que 

privilegia o desmedido afã pela riqueza. Acima da vida das pessoas e dos povos e 

do respeito racional pela natureza. Entre as medidas propostas é criar nas 

‘Américas’ consciência sobre a importância da Amazônia para a humanidade. 

 No mesmo ano à luz de Aparecida os bispos da Amazônia aprovam o 

documento Discípulos Missionários da Amazônia, apontam para a realidade em que 

vive o “lar de muitos povos”. Para eles é inconcebível cair no engano de pensar que 

a benção que Deus dá ao ser humano, enchei a terra e submetei-a. (Gn 1,28). A 

submissão entendida é de governar segundo as leis divinas e não a lei da razão que 

individualiza o homem e o faz perverso.  Entre os discípulos da Amazônia está D. 

Erwin Krautler, bispo prelado do Xingu, que nos últimos tempos, lançou apelos 

prementes, como João no deserto. O apelo perpassou todas as instâncias religiosas 

“venham em socorro ‘a igreja da Amazônia pelos seus desafios pastorais, pela 

extensão e importância no cenário mundial. “A Amazônia continua ‘Terra em 

Missão’”. (D. Erwin Klautler. 1998, p. 8).   E justamente sobre esta peregrinação e  
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apelos que  hoje em voga D. Erwin coloca em pauta a implantação da Usina 

Hidrelétrica de Belo Monte.  

UM POUCO DA HISTÓRIA.... 

Data de 1995 os primeiros estudos sobre como aproveitar o rio Xingu para 

produzir eletricidade. A empresa brasileira Eletronorte, a mesma que construiu a 

Usina Hidrelétrica de Tucuri, no ria Tocantins é mais uma vez responsável em 

viabilizar    estudos de construção da hidrelétrica. Em quatro anos de estudo, o 

CREC checou a conclusão de que é possível construir 5 usinas hidrelétricas no ria 

Xingu. Prevista para iniciar em 1993 a primeira hidrelétrica Cararao que ira produzir 

um pouco mais de 11.00 MW, representando assim muita eletricidade com a 

capacidade de ser levado para as fábricas de São Paulo e Rio de Janeiro. Estimou-

se a inundação de 1.225 km2 de terra. Terras em que vivem os povos indígenas: 

Jurunas, Kipaia-Kuruaia, Kaiapó, Arara, Assurini, Arawete, Cara preta, Xicrin e 

Tembé que até então não foram consultados. Além doso povos indígenas, há os 

colonos, posseiros, uma população que vive há muito tempo e que tem dessa terra e 

do rio seu sustento vão sofre remanejamento para dar lugar ao imenso lago da 

hidrelétrica. Não é preciso estudos aprofundados para dizer que há necessidades de 

mais espaço para a instalação de equipamentos, vilas de trabalhadores, abrir novas 

estradas significando assim que o território é maior do que propõe o planejado. Tal 

como a hidrelétrica de Tucurui mostrou com a experiência de realização da 

construção.  

Este processo inicial com o passar do tempo sofre modificações em questão 

de condicionamentos colocados em pauta por meio de estudos, debates e 

posicionamentos de grupos de esquerda e ainda a posição da Igreja representada 

pela presença de D. Erwin Krautle, tais configurações estão retratados em 

documentos, entrevistas, debates expostos a publico.  Tal modificação está na 

reprojeção para e edificação de apenas um usina e não mais cinco como o Projeto 

inicial previa.  

A Resistência das comunidades do Xingu a construção da UHE Belo Monte é 

uma luta desigual. O poder econômico e político prevalece sobre todos os aspectos 

construídos pela população, procedimentos técnicos coerente e legais, como relata 
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Felício Pontes Jr, em artigo no Jornal Diário do Pará, no dia 12 de setembro de 

2010. Segundo o procurador: 

“Tudo estava sendo feito contra a constituição, a começar pela 
falta de consulta dos indígenas pelo Congresso Nacional antes 
de tudo se iniciar. É o que determina o artigo 231,§3º, da 
constituição: ‘O aproveitamento dos recursos hídricos, incluído 
os potenciais energéticos.... em terras indígena só podem ser 
efetivado com autorização do Congresso Nacional, ouvindo as 
comunidades afetadas....” (2010,p.B10) 

 

A autoridade do Procurador Federal Felício Pontes Jr. é inquestionável. O 

mesmo acompanha o processo há dez anos o projeto UHE Belo Monte, e pelo 

Ministério Público Federal já ingressou com nove ações judiciais. É no decorrer de 

sua atuação conseguiu no MPF detectar as irregularidades, como o fato de o 

licenciamento está sendo feito por um órgão estadual, no caso a Secretaria do 

Estado do Pará de Meio Ambiente – SEMA, o que é ilegal, já que o rio Xingu é um 

rio federal, que nasce no leste de Mato Grosso, percorre 2.100 km deságua no rio 

Amazonas no Estado do Pará. Nesse caso, o licenciamento somente pode ser feito 

por um órgão federal, no caso o IBAMA. Outra irregularidade, apontada pelo 

procurador foi o cronograma do estudo de impacto ambiental (EIA/RIMA) realizado a 

partir de um contrato entre a ELETRONORTE e a FADESP – Fundação de Amparo 

e Desenvolvimento da Pesquisa. Segundo o cronograma, o resultado estava 

previsto para novembro de 2001, porém foi concluído em março do mesmo ano, ou 

seja, estava pronto oito meses antes. Além do resultado, o contrato envolvendo um 

valor de R$ 3.835.532,00 foi realizado sem licitação, o resultado mostrado ao público 

e a construção do termo de referência que determina o conteúdo do EIA/RIMA não 

contou com a participação do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional, já que na região há evidencia da existência de sítios arqueológicos.   

Em plena democracia, as comunidades de Belo Monte vivem em uma cruel 

ditadura, marcadas pela ameaça e ausência de informação. O Estado trata as 

comunidades e povos como se não existissem, e quando fala dos povos indígenas o 

faz com desdenho e cinismo, como fez o presidente da Eletrobrás José Antonio 

Muniz Lopez, ao tratar o assunto como um mero somatório de votos, dizendo que 

em Altamira existem onze etnias indígenas, sendo que sete são a favor e quatro são 
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contra ao projeto, e que as etnias contrárias são do Alto Xingu, onde, segundo o ele, 

o empreendimento não terá interferência. Para o procurador Felício Pontes Jr., os 

povos indígenas buscam desde década de 90, ou seja, desde o século passado falar 

com o presidente, e não conseguem. A ultima tentativa foi o II Encontro dos Povos 

Indígenas do Xingu, na cidade de Altamira/Pa, em maio de 2008. No encontro, mas 

uma vez o governo não se fez presente, e a Eletrobrás envio um servidor, o 

engenheiro Paulo Fernando Rezende, que diante das vaias assumiu a atitude de 

prepotência expressa na condução do projeto, como relata Felício Pontes Jr. (Diário 

do Pará, 2010 p.B10, 17 de outubro de 2010). 

“O representante do governo no encontro não era nem o 
presidente da Eletrobrás, nem o Ministro de Minas e Energia, 
nem tampouco o presidente da República, tão esperado. 
Enviaram um servidor da Eletrobrás, engenheiro Paulo 
Fernando Rezende. Falou por cerca de 50 minutos. Foi 
interrompido várias vezes por vaias das arquibancadas. Após 
uma das interrupções, diz que a barragem vai sair, queiram ou 
não, e que morava no Rio de Janeiro, onde não ficaria sem 
eletricidade.”   

 

Ainda Felício Pontes Jr, relata que no momento em que o engenheiro da 

Eletrobrás realizava sua exposição “os indígenas apenas o ouvem, pacientemente, 

sentados no salão do ginásio, sem esboçar qualquer reação”. Somente após, o 

encerramento do pronunciamento que “os Kaiapós, levantam e iniciam a dança da 

guerra, brandindo flechas, lanças e facões. Eram mais de 600 índios e 

manifestações foi contundente. Na confusão o engenheiro teve um corte no braço. 

As imagens do sangue do branco correram o mundo”. Na verdade, a reação dos 

índios a exposição do engenheiro, foi uma atitude diante da afirmação que a 

barragem seria construída, sem ao menos os mesmo serem escutados, o que no 

relato do procurador federal, significa que os povos indígenas foram ludibriados. 

“Após o episódio, estive com os índios, ainda muito tensos, em 
seu acampamento. Eles se sentiram desrespeitados. Deram-se 
conta de que a decisão por Belo Monte já estava tomada e que 
não seriam ouvidos, como manda a constituição do Brasil. 
Achavam que iriam discutir o empreendimento, já que 
esperavam por tanto tempo a conversa com um representante 
do governo. Ouviram que a barragem seria construída, e que 
se sentiram enganados. Um kaiapó benajoro ( líder grande) me 
disse algo para não esquecer: ‘essa barragem mata o rio, 
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matando o rio, mata a gente também.Então, vamos morrer 
lutando” (Jornal Diário do Pará, B10,17 /10/2010) 

 

Mesmo um governo eleito com aspirações populações, e que acompanhou de 

perto toda a resistência na década de 90 ao invés de arquivar por completo a 

construção da barragem, age de forma contraditória a história de pessoas de seus 

membros, retomando o mesmo com as mesmas praticadas no passado. A 

continuidade das práticas autoritárias, em um governo de aspirações populares, tem 

de novo o discurso marcado por frases de efeitos que mistura expectativa, frustração 

e desencanto.  O cerceamento inicia quando são marcada audiências em apenas 

três municípios – Altamira, Brasil Novo e Vitória do Xingu e na capital Belém, sendo 

que segundo o ministério público elas deveriam ocorrer nos 11 municípios afetados. 

A decisão do Ibama desconsidera a população e a realidade da região. Na audiência 

em Belém, o local escolhido tinha a metade da capacidade previamente designada” 

apenas 480 lugares. O resultado foi que centenas de pessoas não conseguiram 

entrar, como professores, pesquisadores e estudantes, além de povos indígenas, os 

maiores interessados no assunto, que foram impedidos pela força nacional. 

Em uma audiência com o presidente Lula, D. Erwin escutou a promessa que 

Belo Monte só sairia após uma profunda e ampla discussão e se fosse viável, e que 

não seria “imposta goela abaixo”. Na entrevista ao IHU On-Line o professor Célio 

Bermann, integrante da comissão que participou da audiência, disse que “o melhor 

que se pode falar do encontro, segundo os presentes, é que, ao ouvir os nossos 

motivos, o presidente afirmou que ‘jamais empurrará o projeto de construção da 

Usina Hidrelétrica de Belo Monte goela abaixo das comunidades envolvidas” (Trecho 

de entrevista com D. Erwin, cedida ao Instituto Humanistas Unisinos, em agosto/ 

2010) 

Mesmo com a promessa, a licença para Belo Monte saiu, surpreendeu e 

mostrou definitivamente o perfil autoritário do governo quando o assunto é Belo 

Monte. Para D. Erwin, a liberação da licença pela IBAMA, mostra que o governo em 

relação a Hidrelétrica na rio Xingu adota,   

“a tática do fato consumado e do rolo compressor. Numa 
democracia, não deveria estar acontecendo isso. Tem muito 
autoritarismo por trás disso.  Nós temos argumentos e esses 
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são desconsiderados, e o rolo compressor passa por cima. É 
claro que um encontro como esse, depois do fato consumado, 
a gente pergunta qual será ainda a utilidade pública". (Trecho 
de entrevista de D. Erwin concedia ao Instituto Humanitas 
Unisinos, em 17 de dezembro de 12009.)  

 

O perfil autoritário do Estado mostra o desrespeito diante da população do 

Xingu. A luta em favor da população da região articulou um “pool” de entidade, como 

o movimento Xingu Vivo, e um painel de Especialista, formado por 39 cientista de 

diversas universidade brasileiras. O grau de organização mostra que a oposição ao 

projeto tem uma base sólida e que permite a D. Erwin afirmar com veemência “estou 

convicto de que essa hidrelétrica como foi planejada não será um bem para a 

própria nação.  Eu não sou contra por ser contra, mas nós temos todos os estudos, 

nós temos o pessoal de universidade que advertiu”. A atitude do governo confirmou 

a mensagem de abertura do próprio D. Erwin no livro TENOTÃ – MÕ, em que diz “à 

população local negou-se as informações necessárias para avaliar o projeto. A 

transparência no fornecimento de dados não fazia parte da estratégia dos órgãos 

governamentais               (Krãutler, 2005, p.10) 

IDENTIFICAÇÃO E CONHECIMENTO COM A REALIDADE 

Na Igreja Católica, o Bispo é a maior autoridade da Igreja local, ou seja, na 

estrutura eclesiástica de dioceses e prelazias. Nesse sentido, ao se posicionar a 

favor das comunidades do Xingu e contra Belo Monte, D. Erwin expõe a posição da 

Igreja local, mesmo que haja no seu interior resistências ou opiniões contrárias.  

O relato dessa opção mostra na verdade o papel da Igreja como um ator 

social, e que sua postura indica uma prática de respeito e afirmação de uma 

pedagogia de transformação. Um projeto de sociedade que tem como centro a vida 

das comunidades e grupos que vivem na região.  

Em entrevista, D. Erwin diz que desde infância sonhava com “o Xingu sem ter 

idéia onde ficava”, e nas aulas de geografia identificou o Xingu como afluente do rio 

Amazonas. A identificação com o povo do Xingu começou a partir do relato do seu 

tio, que falava do “carinho dos povos do Xingu, dos seringueiros, dos pescadores, 

mas de modo especial dos índios” e quando ordenado para viver na maior 
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circunscrição eclesiástica do Brasil, visitou as comunidade dispersas onde “sentir na 

pele o que elas e eles estão sentindo há tanto tempo”.  

Nesse sentido, talvez essa seja a primeira grande contribuição da igreja 

católica a resistência da população do Xingu contra a UHE Belo Monte. O fato de 

sua adesão ser advento de uma opção de encontro com uma população 

marginalizada, que possue profunda relação com o território e os recursos naturais. 

D. Erwin defende algo que conhece, respeita, admira e que contribuiu na sua 

formação como liderança e pastor. 

Em 1983 D. Erwin foi preso pela policia militar ao solidariza-se com 

canavieiros da transamazônica, que estavam nove meses sem receber. Para D. 

Erwin, o acontecimento foi uma forma de experimentar a realidade, viver 

pessoalmente, se afeiçoar junto ao povo, que ele chama de “meu povo”. 

Outra contribuição significativa contribuição, é participar de um processo de 

resistência a partir de uma relação profunda com as comunidades, da vivência a 

realidade e uma opção radical pela população que vive na região, com um alicerce 

forte, e incapaz de trai ou por motivos conjunturais passar para o outro lado.  

FORTALECER O SUJEITO DA RESISTÊNCIA: AS TRIBOS INDÍGENAS. 

Uma segunda contribuição, que a ação da Igreja coloca o sujeito excluído 

pelo Estado e grupos econômicos e mais afetado no centro do debate, além de 

defender o modelo de desenvolvimento apresentado por ele. Ela contrapõe o capital, 

a apoio um modelo diferente. Introduz o debate, diferente dos grupos econômicos 

que tem  respostas para  tudo e por isso não precisa dialogar, impõe. Nesse sentido, 

D. Erwin ao se referir da resistência dos índios a projeto de UHE Belo Monte, mostra 

qual o sentido do rio para os indígenas e o sentido do mesmo rio para empresas e o 

Estado. 

“De uma coisa tenho certeza: os índios não vão desistir. Podem 
até ser derrotados para a vergonha do atual Governo, mas não 
desistirão nunca. Eles têm outros parâmetros para avaliar os 
projetos. Para eles, o rio é sagrado, é o sujeito da história é o 
povo, e não um projeto inventado por "brancos" que 
consideram a terra, a selva e o rio matéria-prima para fazer 
negócios. A palavra de ordem deste sistema capitalista 
neoliberal é ‘nenhuma terra, nenhuma floresta, nenhum rio fora 
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do mercado!’ enquanto os índios, da altura se sua sabedoria 
milenar, gritam: ‘Toda a terra, a selva e o rio a favor da Vida e 
da Paz’. São dois projetos em confronto: um a favor da Vida, 
outro a favor do negócio a qualquer preço”. (Trecho da 
entrevista de D. Erwin ao Instituto Humanitas  Unisimos – em 
17 de dezembro de 2009). 

  

Para D. Erwin, existe uma diferença essencial entre os que defendem Belo 

Monte e os que lutam para que a mesmo não se torne realidade. Uma diferença 

alicerçada na concepção do amanhã, em que “só os índios, hoje, se preocupam com 

o seu futuro. Eles perguntam: o que será dos nossos filhos? O branco parece que 

está olhando só o presente e faz de conta que depois de nossa geração virá o 

dilúvio. Isso é um absurdo”. O índio é portador de um projeto de futuro e por isso é 

considerado como entraves ao progresso, ou “penduricalhos” que trava o 

desenvolvimento do país, já que no confronto passa a ser capaz de apresentar uma 

proposta de futuro diante do avanço do capital. 

No discurso da Igreja, através de seu bispo, o sujeito principal é a população 

excluída pelo capital e o Estado, como supérfluos e descartáveis, que passa a ser a 

principal motivação a ponto de um bispo estar a quatro anos sob proteção policial 

durante 24 horas. O que mostra que é uma opção capaz de mexer com estruturas 

poderosas, que não abre mão da violência para impor seus interesses. Exemplos da 

truculência desses grupos econômicos não faltam como o caso da Irmã Dorothy.  

Presente, nos mais diversos acontecimentos da historia do Xingu, a Igreja 

busca resgatar o conhecimento histórico acumulado, e assim afirmar que os saberes 

desta comunidade são revolucionários, no sentido, que constitui em um instrumento 

capaz de harmonizar o ser humano e o meio ambiente. Em um contexto marcado 

pela preocupação mundial com as mudanças climáticas, D. Erwin, diz que é preciso 

ter um novo olhar, reinterpretar radicalmente os povos, e propõe que todos 

aprendam com a experiência secular desses povos, que construíram no decorrer do 

tempo uma identidade coletiva, que é “o sentido que cada um tem de si mesmo 

como membro de um grupo social ou coletividade; é um sentido de pertença, de ser 

parte de um grupo que tem uma história e um destino coletivo” (Thompson, 1995, p. 

32) 
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A postura de D. Erwin é de quem faz opção de crescer com o sujeito em 

contato direto com a realidade. É uma conduta que reconhece as comunidades 

como sujeitas, valorizando saberes cultura e valores. É com base nesse 

reconhecimento aprendido, reconhecido, captado que o bispo do Xingu apresenta 

caminhos alternativos. Assim, a ideologia dominante é colocada em xeque, já que 

essa concepção sempre viu as comunidades como tábua rasa.  

Existe uma forte diferença, muitas vezes oculta que D. Erwin faz questão de 

mostrar, de colocar em evidência, marcada pela a incongruência entre forma e 

conteúdo, no que se diz e o que se faz. Muitos debates públicos foram propostos, 

com a presença de autoridade e pesquisadores no sentido, clarear os reais objetivos 

de Belo Monte. Sendo que quando a Eletronorte não faltou, mandou um engenheiro 

sem poder de decisão, como “manifestação de sua covardia”. 

 

FORTELECER UMA GRANDE REDE DE RESISTENCIA A PARTIR DAS 

COMUNIDADES. 

D. Erwin, na posição de pastor, anima e capta as redes sociais em que esses 

saberes são construídos. Assume o desafio de ser a voz, a partir de sua instituição 

consolidada no mundo, com mais de 2000 anos, a Igreja Católica. Diferente do que 

pensa o Estado, no Xingu existe uma rede social fortemente amarrada por valores e 

identidades. As comunidades não são desestruturadas. Há um tecido social, onde 

seres humanos numa relação dialética constroem e destroem suas identidades. D. 

Erwin reforça os pontos de encontro destas redes, reforça na perspectiva de uma 

resistência construída a partir das comunidades, um sujeito próprio da região. E, que 

ganha com a Igreja Católica uma amplificação. Nesse sentido, a ação da igreja no 

Xingu, cria uma rede, inteligibilidade, confluência, sentimentos articulados sem 

precisar falar uma só língua e sim evidenciar a diferença.  

A igreja com sua imensa rede e articulações passa a ter o papel de permitir 

que a consciência e o conhecimento dos povos do Xingu, entrem em seu sistema de 

informação e circulem, mostrando a todos o que se passa ser a tribuna de quem não 

tem voz, de forma que a experiência do ritual que recupera e o vincula estreito da 

comunidade com a terra, a água, mostrando o significado que dão a vida, a terra, ao 
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amor seja transmitido como a possibilidade da construção de um novo mundo 

possível.  

Na dinâmica de resistência, a luta de D. Erwin, ganhou visibilidade e respeito 

diante do mundo e recentemente o bispo do Xingu, foi premiado com o prêmio 

Carlos Castro de Direitos Humanos da OAB, e mais recentemente com o Nobel 

alternativo. Sua incidência fez que a CNBB, uma das entidades que ainda tem 

credibilidade a fazer um pronunciamento que considerando Belo Monte uma atitude 

autoritária. 

“emblemática visto que o processo não levou em conta os 
povos indígenas, os ribeirinhos e os que residem em bairros de 
Altamira, que serão certamente os primeiros prejudicados. Não 
levou em conta, igualmente as considerações técnicas feitas 
por cientistas, a argumentação do Ministério Público Federal e 
as ponderações de movimentos sociais (Carta de Apoio a 
prelazia do Xingu e a D. Erwin. 2010)   

 

 Desta forma, a Igreja como instituição importante na sociedade, ou seja, uma 

instituição que é ouvida e contribui para que a sociedade seja alertada que “as 

últimas gerações exploraram os recursos naturais de uma forma intensiva, extensiva 

e concentradora, em prejuízo do bem da maioria da humanidade e criando situações 

gravíssimas de pobreza e de devastação que pesarão sobre as futuras gerações” 

(cf. CNBB, P. 67) 

CONSIDERAÇÕES  

 O debate em entorno de Belo Monte exige mais do que nunca firmeza, diante 

de todos os aparatos tecnológicos e estratégias de cooptação e difamação 

conduzidas por grupos de interesse na execução do mesmo. A história recente 

mostra que um determinado seguimento e organização muitas vezes assumem uma 

posição contrária por conveniência conjuntural, e não por convicção e ou opção pela 

prática e vida dos excluídos. 

 Nesse contexto, a igreja da prelazia do Xingu tem mostrado, através de seu 

prelado, uma autêntica e entusiasmante convicção que contribui para o avanço da 

resistência das comunidades por que não é uma opção passageira. É uma opção 

construída no contato permanente e da vivência do prelado com a vida das 
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comunidades, que vítimas de um modelo de desenvolvimento concentrador e 

excludente resistiram e construíram na relação com o meio ambiente o alicerce de 

sua sobrevivência.  

 Sem dúvida, é esse um dos principais ensinamentos da opção de D. Erwin. 

Para ele a adesão a uma causa é conseqüência de um processo de encontro, de 

partilha e de vivência juntos as comunidades. E essa adesão que faz que a Igreja 

Católica ao defender a causa das comunidades do Xingu, o faça trazendo as 

comunidade como as principais protagonistas. Isso significa assumir o seu projeto 

como seu e não ter medo de defendê-lo diante das artimanhas dos interesses 

dominante. 

 Como instituição, a igreja busca fortalecer uma rede que possa compartilhar 

da resistência, amplificando em seus meios a denúncia das comunidades, sendo voz 

capaz de intimidar as ações do Estado e das multinacionais, colocando a disposição 

das comunidades a própria visibilidade e assim rompendo a barreira do silêncio 

imposta pelo Estado e as grandes empresas, as comunidades são vistas como 

entraves ao chamado desenvolvimento. 

 Portanto, a contribuição da Igreja na construção da resistência das 

comunidades do Rio Xingu aparece como um fator capaz de imprimir um ritmo 

acelerado ao enfrentamento à concepção de desenvolvimento presente na 

construção de Belo Monte. É evidente que ela não é o único ator e a importância 

ocorre devido ao fato de existir um conjunto de atores que possuem a coragem de 

tomar posição, porém sua história na região lhe confere autoridade, sua presença 

capilaridade e suas convicções legitimidade a uma causa que não é das 

comunidades do Xingu e, diante do avanço das mudanças climáticas e a 

necessidade de cuidar do planeta, de toda a humanidade. 
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