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RESUMO: A história dos grandes projetos de mineração, pecuária e tantos outros foi escrita, 
na  Amazônia,  sob  o  signo  do  autoritarismo,  ou  seja,  desconsiderou  a  história  vivida  e 
construída  das  comunidades  tradicionais.  Desta  forma  esses  empreendimentos  voltados  a 
explorar os recursos naturais amazônicos foram conduzidos, desprezando a estrutura sócio-
econômica  das  comunidades  tradicionais  e  desestruturando  culturas  e  realidade  locais, 
disseminando  pobreza  e  violência,  além  da  perda  de  biodiversidade  e  outros  serviços 
ambientais comprometendo a sociedade amazônica, a curto, meio e longo prazo. Uma nova 
dinâmica,  marcada  pela  articulação  de  atores  sociais,  redes  de  cooperação  e  valorização 
territorial  tem produzido  uma  nova  forma  de  resistência,  que  diferente  das  organizações 
sociais  da  década  passada,  estar  fundamentada  na  identidade  coletiva  e  na  mobilização 
permanente  dos  agentes  territoriais.  É  essa  concepção  que  norteia  à  resistência  das 
comunidades de Juruti Velho na luta e resistência a implantação da ALCOA. É na perspectiva 
de comunicar esse processo de organização de “novo tipo” em uma região na Amazônia, que 
estamos submetendo esse resumo à apreciação desta comissão.
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BACKGROUND TERRITORY AS THE STRENGTH OF THE IMPLEMENTATION 
OF OLD JURUTI ALCOA.

ABSTRACT: The history of large mining projects, livestock and many others were written in 
the  Amazon  under  the  sign  of  authoritarianism,  ie,  dismissed  the  story  played  out  and 
constructed  of  traditional  communities.  Thus  these  developments  designed  to  exploit  the 
territory's  natural  resources  were carried  out  disregarding the  socio-economic  structure  of 
traditional  communities  and  disrupting  local  cultures  and realities,  spreading  poverty  and 
violence and loss of biodiversity and other environmental  services company committed to 
Amazon, the short, medium and long term. A new dynamic, marked by the articulation of 
social actors, networks of cooperation and territorial recovery has produced a new form of 
resistance that different  social  organizations  of the past decade,  to be based on collective 
identity and mobilization of permanent territorial actors. It is this conception that underpin the 
strength of the communities of Old Juruti in the struggle and resistance to implementation of 
ALCOA. It is the aim of communicating the process of organizing a "new type" in a region in 
the Amazon, we are submitting this abstract for consideration by this committee.
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INTRODUÇÃO
1 Texto construído a partir do levantamento de informação sobre a região de Juruti para a reformulação 
do projeto de pesquisa de doutorado para o debate com professores e lideranças.
 

1



A  exploração  mineral  em  território  amazônico  atinge  diretamente  comunidades 

tradicionais, no seu modo de viver e de produzir. Esse processo de ocupação e exploração dos 

recursos naturais em função do beneficiamento e comercialização dos recursos naturais tem 

sido cada vez mais intensificado nas últimas décadas na Amazônia,  o que vem exercendo 

forte pressão sobre os recursos, comunidades e povos que vivem na região. Uma leitura dos 

grandes conflitos entre empresas e comunidades tradicionais, leva em consideração aspectos 

construídos  historicamente  que  fazem dessas  comunidades  atores  sociais  fundamentais  na 

definição de parâmetros de uso do território. 

Uma grande mineradora, como a Alcoa, ao implanta-se em um determinado território 

impacto  diretamente  nas  comunidades  tradicionais  existentes,  como  remanescentes  de 

quilombos, indígenas, comunidades ribeirinhas que organizam sua vida tendo áreas de uso 

comum,  voltadas  para  o  extrativismo,  a  pesca,  a  agricultura  familiar  e  o  pastoreio. 

Comunidades  tradicionais  que  são  invisíveis  a  grande  parte  do  poder  público  e 

desconsideradas  e  violentadas  em  seus  direitos  territoriais,  tratadas  como  obstáculo  ao 

desenvolvimento e ao progresso de determinados territórios por grandes empresas e muitas 

vezes pelo Estado.

No  caso  de  Juruti,  um intenso  processo  de  organização  com assessoria  da  Igreja 

Católica, através das Irmãs Franciscanas de Maristela, que vivem na região a mais de 30 anos, 

iniciou-se  um  processo  de  organização  pautada  na  identidade  coletiva  e  na  afirmação 

enquanto  comunidade tradicional.  Essa forma de organização na região  constitui-se  como 

uma  tentativa  de  organização  fundamentada  na  articulação  com  redes  de  cooperação  e 

mobilização permanente, e superação da prática presente no sindicato, colônia e partidos. 

O presente texto tem como finalidade expor uma sistematização desse processo de 

organização a partir de uma contextualização histórica e da organização das comunidades na 

região. 

Portanto,  a resistência  das comunidades  de Juruti  mostra  a busca das comunidades 

tradicionais em alternativas de mobilização pautada na organização coletiva e na articulação 

de redes de cooperação como estratégias de resistência aos grandes projetos.

RELAÇÃO HISTÓRICA DAS GRANDES EMPRESAS COM AS COMUNIDADES 
TRADICIONAIS NA AMAZÔNIA.
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Azevedo  e  Castro  (1998)  ao  relatar  a  chegada  da  Mineração  Rio  do  Norte  em 

Oriximiná diz que as comunidades foram ignoradas, sendo a área destinada para a company 

town§, assim como os platôs, que se tornariam minas, foram tidas como espaços vazios, onde 

não havia habitantes e nem uso da terra. O texto de Wanderley (2006) tendo como exemplo as 

comunidades  Mãe  Cué  de  Porto  de  Trombetas,  no  Baixo-Amazonas,  mostra  como  essas 

comunidades tradicionais são tratadas por grandes empresas e como os grupos econômicos se 

relacionam com essa comunidade desconsiderando e violentando seu modo de vida e seu 

território.

A  desterritorialização  dos  negros  como  reflexo  da  cobiça  mineral  continuou  na 
comunidade Mãe Cué, localizada à margem direita do rio, no igarapé Terra Preta, 
pouco acima da  company-town  de Porto Trombetas.  Segundo Antunes (2000),  na 
década de 1970, foram expulsas de forma violenta de suas terras aproximadamente 
20  famílias  desta  comunidade,  para  ceder  lugar  às  instalações  do  projeto  da 
Mineração Santa Patrícia/ Grupo Ludwig /JARI. Os indivíduos se reterritorializaram 
na  margem oposta  do rio.  Após  alguns  anos  de  adaptação  no  novo território,  a 
criação da Reserva Biológica dos Trombetas – REBIO, em 1979, na mesma margem 
do rio  obrigou-os a  retornar  aos  antigos,  já  abandonados  pela  mineradora  Santa 
Patrícia.  Entretanto,  os  conflitos  territoriais  para  esses  quilombolas  não  tinham 
acabado.  Em 1981, O Grupo Ludwig  vendeu as  áreas  de concessão  de lavra da 
bauxita  para mineradora ALCOA que decidiu retomar o projeto.  A empresa não 
conseguiu retirar  os remanescentes  de quilombos, que estavam cercados  entre as 
proibições de caça, pesca roçado e extrativismo à sua frente pela REBIO e no seu 
território pela ALCOA. Em 1991, um acordo com a CVRD assegurando a venda de 
bauxita  de  Trombetas  para  ALCOA  fez  com  que  ela  abandonasse  o  projeto, 
permitindo aos negros reassumirem seu território.

Wanderley (2006) mostra o inicio de conflito na década de 1970, e que repetiram em 

diversas comunidades que habitavam terras com recursos minerais  e que nos últimos anos 

vem se intensificando na Amazônia com a descoberta de novas jazidas minerais na região. 

Esse trabalho focaliza  o conflito  da empresa  de mineração -  comunidades  tradicionais  da 

região  de  Juriti  velhos,  mais  precisamente  com  a  chegada  da  Aluminium  Company  of 

América - ALCOA, em 2001. 

Na verdade, o processo de expulsão das comunidades tradicionais é uma continuidade 

do  processo  de  colonização  brasileira  desde  chegada  dos  portugueses  e  a  concepção  do 

território brasileiro como um empreendimento econômico, os exemplos mais significativos 

são a colonização do litoral no século XVI, seguida por dois séculos das entradas ao interior 

pelos bandeirantes; a ocupação da Amazônia e a escravização dos índios nos séculos XVII e 

XVIII; o estabelecimento das  plantations  açucareiras e algodoeiras no Nordeste nos séculos 

XVII e XVIII baseadas no uso intensivo de escravos africanos; a expansão das fazendas de 
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gado ao Sertão do Nordeste e Centro-Oeste e as frentes de mineração em Minas Gerais e no 

Centro-Oeste,  ambas a partir  do século XVIII; a expansão da cafeicultura no Sudeste nos 

séculos XVIII e XIX. É evidente que essa expansão não foi pacifica e criou atritos com povos 

indígenas e africanos, produzido desterritorização e novas territorialização dos grupos desses 

povos.

Na atualidade, esses grupos alcançaram no decorrer da historia direitos sociais e na 

constituição de 1988, estabelecendo uma nova relação jurídica entre povos tradicionais e o 

Estado. Sendo que para o discurso das grandes empresas os mesmo somente passaram se 

constitui como obstáculos jurídico-formal2 “à expansão do cultivo de grãos e para incorporar 

novas extensões de terras aos interesses industriais, numa quadra de elevação geral de preços 

das commodities agrícolas e metálicas” (Almeida, 2009, p.58).

Esse contexto fez que as multinacionais e o agronegócio constituíssem uma série de 

procedimentos jurídicos, políticas e ideológicos visando à criação de uma ambiente favorável 

e sem obstáculos aos avanços de grandes empreendimentos.   

No caso da Amazônia é importante salientar que o movimento de territorização do 

capital  ocorreu  em  detrimento  das  comunidades  tradicionais  –  indígenas,  quilombolas, 

ribeirinhos, comunidade extrativistas - que passaram, com integração da região a dinâmica 

capitalista,  a sofrerem um processo de desterritorização. Como exemplos, têm os casos de 

Tucurui, Marabá, Trombetas, e em Santarém com o avanço da soja, entre tantos outros. Sendo 

assim Almeida (2009, p.76) considera como:  

“desterritorialização é o conjunto de medidas adotadas pelos interesses empresarias, 
vinculados  aos  agronegócios,  para  incorporar  novas  terras  aos  seus 
empreendimentos econômicos, sobretudo na região Amazônica, liberando-as tanto 
de condicionantes  econômicos jurídico-formais  e político-administrativos,  quando 
de fatores étnicos e culturais ou determinados pela modalidade de uso das terras  
tradicionais ocupadas por povos indígenas, quilombolas, seringueiros, quebradeiras 
de coco babaçu, castanheiros, comunidades de fundos de pasto, faxinais, ribeirinhos, 
geraizeiros e outras categorias sociais.” 

Desterritorialização  é  assim  conseqüência  da  ação  imposta  e  exógena  por  grupos 

econômicos,  em  especial  na  Amazônia,  que  desconsideram  as  forma  de  utilização  dos 

recursos  naturais  por  agricultores  familiares,  comunidades  tradicionais  e  povos indígenas, 

colocando  em risco  a  sobrevivência  dessas  comunidades  e  da  sustentabilidade  da  região. 

2 A bancada ruralista, capitaneada pelo o DEM, entrou com uma ação direita de inconstitucionalidade do Decreto 
por 4887/2003 que regulariza a titulação terras quilombolas no Brasil.
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Nesse  sentido,  a  desterritorialização  é  a  expropriação  do  patrimônio  natural,  territorial  e 

cultural  dessas comunidades tradicionais,  através de  ações no judiciário,  no legislativo,  no 

executivo e nos meios de comunicação que objetivam o avanço sobre terras de comunidades 

tradicionais, evitando o reconhecimento e demarcação de regiões onde há terra fértil e riqueza 

mineral. 

No caso da ALCOA, em Juriti,  a mesma iniciou suas pesquisas em 2001, com os 

levantamentos junto a comunidades da região, em 21 de junho de 2005 obteve a licença da 

Secretaria  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e  Meio  Ambiente  -  SECTAM.  Segundo 

informações de liderança locais, as licenças foram fornecidas mesmo sem a ALCOA cumprir 

os 38 condicionantes  necessários.  O Ministério  Público Estadual em 21 de maio de 2007 

recomendou à  SECTAM o cancelamento  das licenças  da Omnia Minérios,  subsidiária da 

ALCOA, para exploração de bauxita no município de Juruti, oeste do Pará. Sete autoridades, 

entre promotores de Justiça e procuradores da República assinaram o documento, que apontou 

o risco de um conflito iminente na região, fato esse ignorado.

A CONSTITUIÇÃO DA RESISTÊNCIA DAS COMUNIDADES DE JURUTI VELHO

Os conflitos entre empresas mineradoras e comunidades tradicionais amazônicos, em 

torno do uso dos recursos naturais, configura-se como resultado de um processo de projetos, 

planejamentos e usos de um mesmo território. As disputas ocorrem por recursos socialmente 

valiosos  e  geograficamente  sobrepostos,  o  minério  no  substrato,  as  espécies  vegetais  e 

animais na superfície. Nesse caso, os projetos de mineração, quando implantados, ocorrem em 

detrimento à prática de vida das comunidades. Não há como manter o extrativismo vegetal, e 

a  utilização dos  recursos  naturais  em áreas  devastadas  para extração mineral,  o  que gera 

impasses e o acirramento dos conflitos territoriais.  

Nas comunidades onde se implanta o projeto de mineração, como é o caso de Juriti 

Velho, a população está ligada diretamente ao extrativismo e agricultura,  primordialmente 

para subsistência, pois o excedente, basicamente a farinha de mandioca, não tem muito valor 

no mercado, sendo assim a principal força de trabalho se resume à família e as áreas são 

coletivamente utilizadas por todos, não havendo áreas privadas. É fundamental afirmar que 

essas comunidades  tradicionais  praticam no decorrer  de sua existência  uma forma de uso 

comum  dos  recursos  naturais  que  não  conduz  ao  esgotamento.  Para  Ostrom  (1990)  as 

comunidades  são  dotadas  de  habilidades  de  utilização  de  recursos  comuns  de  forma 
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sustentável  superior  ao  Estado  e  iniciativas  privadas.  Isso  devido  a  uma  racionalidade 

fundamentada na ação coletiva e numa reciprocidade entre famílias e individuo que compõe a 

comunidade.

O projeto de extração de bauxita da ALCOA3 em Juriti tem uma área de influência de 

656 mil hectares, sendo que 173 mil hectares de áreas de influência direta e 483 mil hectares 

de  áreas  de  influência  indireta  colocados  sob  a  dinâmica  dos  princípios  econômicos 

capitalistas e de uma estrutura que menospreza os fatores étnicos e vêem as comunidades 

tradicionais como comunidades estagnadas no passado e que são obstáculos ao “progresso”. O 

projeto  irá  influenciar  diretamente  um  território  em  que  vivem  15  mil  pessoas  em  55 

comunidades de lagos e igarapés. A vila de Juruti Velho ou Vila Muirapinima, que já foi sede 

do  município,  são  dois  mil  habitantes,  ancestrais  dos  povos  indígenas  Mundurucus  e 

Muirapinimas; e ainda os Projetos Agroextrativista (PAE) Juruti Velho, do Instituto Nacional 

de  Colonização  e  Reforma  Agrária  -  INCRA,  que  englobam nove  mil  moradores  de  40 

comunidades. Segundo Canto (2008, p.253) a “instalação dos equipamentos para exploração e 

processamento do minério,  próximo à borda do  Lago, afeta e põe em risco a organização 

territorial das comunidades do Lago e, inclusive, poderá ameaçar as suas existências”.

Segundo Coelho et al (2002) os conflitos sociais em torno da mineração ganha maior 

densidade nos períodos de expansão da extração, quando as corporações reivindicam mais 

espaço, iniciando um novo processo de negociação.  Diante do agravamento dos conflitos, 

surgem os atores e suas posições, muitas vezes imutáveis.  As mineradoras, contam com o 

apoio do Estado, que em nome do “desenvolvimento” defendem a expansão da exploração 

para novas áreas. Do lado das comunidades tradicionais e dos grupos atingidos estão, com o 

apoio da Igreja, ONGs e ambientalistas,  que buscam diante da impossibilidade de frear o 

empreendimento, lutam por reconhecimento sócio-territorial e os ressarcimento das perdas e 

ameaças futuras. 

Na perspectiva de construir uma resistência e superar as informações “insuficientes e 

tardias”  (KOHLHPP,  2002,  p.  45).  O  que  resulta  em  processo  de  ações  isoladas  em 

desarticuladas dificultando a construção da resistência e reduzindo os espaços de negociação. 
3 A bauxita  encontrada  em Juruti  é  de  alta  qualidade,  possui  cerca  de  700 milhões  de  toneladas  métricas. 
Segundo a ALCOA a produção inicial chega a 2,6 milhões de toneladas métricas por ano. Os investimentos  
previstos para o Brasil ultrapassam a sigla de US$ 750 milhões e contam com apoio do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.
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Na grande  maioria  dos  casos  ocorridos  na  Amazônia  à  empresa  se  transforma  em “ator 

hegemônico na região”, como é o caso da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD em Carajás 

(PALHETA DA SILVA, 2004). O resultado é a “desestruturação da vida econômica e social” 

das comunidades (CASTRO E ACEVEDO, 1998, p.206).

A construção da resistência em Juriti ocorre de forma diferenciadas de outras regiões, 

buscou  através  da  afirmação  coletiva  de  comunidades  tradicionais  e  a  articulações  das 

comunidades e organizações presentes na região, em especial a Igreja Católica através das 

missionárias da Ordem de Franciscana de Maristela- OFM, presente na região a mais de 30 

anos, o que possibilitou um processo de construção da resistência articulando com as diversas 

lideranças  no  local,  na  região  do  Baixo  –  Amazônia,  e  organizações  como  o  Ministério 

Público Federal e Estadual. O espírito solidário das missionárias possibilitou uma interação 

mútua das comunidades e abriu canais de comunicação via prelazia a organizações regionais, 

nacional e internacionais, possibilitando o acesso a apoios e assessorias especializadas, além 

de garantir a abertura das comunidades para reflexão e construção de estratégias de resistência 

a mineradores. Ao relatar o processo de construção da resistência a irmã Fátima Paiva, diz que 

“para organizarmos a associação, visitamos a cada comunidade, para discutir os objetivos, e 

mostrar a importância de se organizarem”. 

Os elementos que possibilitaram a articulação das comunidades são diversos sendo 

fundamental destacar a organização em torno da categoria de autodefinição, principalmente 

como comunidades tradicionais; os direitos territoriais e a garantia do “jeito de viver” dessas 

comunidades. O que representa uma transformação no âmbito da organização na Amazônia.

Na pesquisa de campo realizada por Monteiro (2009) no Projeto de Assentamento 

Agroextrativista  de  Juruti  Velho,  todos  os  40  moradores  se  auto-determinam  como 

“população tradicional, o que permite dizer que os moradores se identificam como coletivos, e 

passam a fortalecer a estrutura da comunidade e as “práticas de uso comum dos recursos 

naturais, que se tornam um fator de coextensivo à sua consolidação” (Almeida, 2010, p.69). 

Em um dos relatos a irmã Fátima Paiva Sousa diz que: Muitos vivem da pesca, agricultura, coleta 

de frutos. Se identificam como tradicionais pelo seu próprio modo de vida, como tratam a natureza.” .
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 A afirmação dos moradores enquanto populações tradicionais é comprovada nos diversos 

documentos  emitidos  pela  Associação  das  Comunidades  da  Região  de  Juruti  Velho  – 

ACORJUVE, as autoridade envolvidas,  

“Nós  assentados  agro-extrativistas  –  PAE/JURUTI  VELHO,  e 
ASSOCIAÇAO DAS COMUNIDADES DA REGIÃO DE JURUTI VELHO 
– ACORJUVE, no uso das prerrogativas de seu estatuto social e em defesa 
dos direitos Agroextrativista – PAE JURUTI VELHO, que estão afetados 
diretamente pelo empreendimento da Alcoa mineradora,  vem com devido 
respeito diante de V.S.as Apresentar nosso REPÚDIO e INDIGNAÇÃO e 
solicitar providencias urgentes” (Abaixo assinado, 20 de novembro de 2007).

O  presidente  da  ACORJUVE,  Gerdeonar  P.  Santos,  recorre  à  história  das 

comunidades para afirmar a condição de comunidade tradicional e a posso da terra “desde os 

nossos antepassados nós já somos donos. Nossos costumes são praticados há muito tempo 

nessas terras e isso não pode se perder”

A afirmação enquanto comunidade tradicional segue um processo de mobilização e 

afirmação que vem ocorrendo com os povos indígenas, ribeirinhos, quebradeiras de coco e 

tantas  outras  comunidades,  constituindo-se em  sujeitos  sociais  com  existência  coletiva, 

incorporando critérios político-organizativo. Assim a mobilização é construída em “torno de 

direitos territoriais  ou de livre acesso a recursos florestais, hídricos e do solo para fins de 

moradia e cultivo (Almeida, 2010, p.69). 

CONCLUSÃO  

As comunidades de Juruti Velho ao adotar a postura ativa tendo como base os direitos 

territoriais,  conectadas as oportunidades emergentes  na sociedade,  como o crescimento da 

consciência ambiental e a articulação das redes sociais, constitui uma experiência de nova na 

Amazônia,  já  que  conseguem  imprimir  estratégias  de  organização  fundamentadas  na 

autodefinição nos direitos territoriais e num processo de autonomia organizativa. 

Os  fundamentos  organizativos  que  orientou  a  construção  da  resistência  e  a 

mobilização das comunidades tradicionais de Juruti resultou na construção da ACORJUVE - 

Associação  das  Comunidades  da  Região  de  Juruti  Velho –  que  representa  o  instrumento 

político de articulação, mobilização e negociação junto a empresa de mineração da ALCOA. 

Assim as comunidade conseguiram questionar o papel da empresa e impor o reconhecimento 

das  comunidades  como  tradicionais  e  a  ACORJUVE  como  entidade  responsável  pela 
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negociação, e não o sindicato e a colônia, organização de classe e fundadas sobre a lógica da 

negociação baseada no corporativismo e na expertise de seus dirigentes. 

No trabalho de pesquisa percebesse, também, a vontade dos dirigentes da ACORJUVE 

em transformar a mesma em um instrumento de mobilização aos moldes dos que fazem parte 

da via campesina e assim manter um permanente processo de mobilização para incidir sobre a 

Alcoa e instituições do Estado. Sendo que para isso, a associação buscar estreitar os vínculos 

com articulação de caráter nacional, como o MAB e internacional como a Via Campesina, 

participante  de  espaços de  articulação  e  enviando lideranças  para  cursos  de  formação  de 

dirigentes.  Desta  forma,  a  associação pretende implantar  uma nova concepção de pressão 

sobre  a  empresa  na  região  de  Juruti  e  superar  isolamento  das  lutas,  comum  diante  das 

dificuldades típicas da região amazônica.

A mobilização em vista da garantia dos direitos das comunidades tradicionais busca a 

incidência sobre instituições como Ministério Publico Estadual e Federal, além do INCRA, o 

que gerou fiscalização e recomendações desses órgãos para adequação dos procedimentos da 

ALCOA, que deveria considerar o modo de vida das comunidades de Juruti. 

A  presença  da  Igreja  Católica  através  da  presença  da  Congregação  das  Irmãs 

Franciscanas de Maristella, que atuam a 33 anos em Juruti foi de fundamental importância 

para interação e confiança entre as comunidades, que ficaram menos suscetíveis as estratégias 

de cooptação desenvolvidas pela ALCOA. 

Portanto, o processo de organização das comunidades tradicionais de Juruti possibilita 

percebermos que existem possibilidades de resistências ao processo de aceleração técnica que 

conduzido pela instalação de uma empresa de mineração como a de Juruti, e frente à ação de 

desterritorização conduzidos por empresas e grupos econômicos vínculos a commodities, fato 

esse singular na história amazônica e que necessita de estudos e aprofundamentos por parte da 

academia.
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