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RESUMO 
 
Apresentam-se resultados parciais de pesquisa de dissertação de 
mestrado (2014), sobre as relações de trabalho do Serviço Social na 
Vale em Carajás-PA no contexto de reestruturação produtiva. A partir 
das categorias trabalho e ideologia na tradição marxista, analisaram-
se os discursos ideológicos da Vale e indicadores sócio-econômicos 
de Parauapebas, que comporta a mina de ferro de Carajás, operada 
pela Vale, para analisar a influência desses discursos sobre a 
constituição das relações sociais locais. Constatou-se que a 
hegemonia ideológica da Vale encobre e mistifica manifestações da 
“questão social”, sendo determinante na construção e elaboração 
das políticas públicas nessa região da Amazônica brasileira. 
 
Palavras-chave: Trabalho. Ideologia. “Questão Social”. 
Reestruturação Produtiva. Vale. 
 
ABSTRACT 
 
This article presents partial results of master's dissertation research 
(2014), at about the working relationships of Social Work at Vale in 
the Carajás region at the productive restructuring context. The central 
categories of analisys was the work and ideology at Marxist tradition. 
Were analysed The Vale´s ideological discourses and socio-
economic indicators of Parauapebas-PA, where is localized the 
Carajas iron mine, operated by Vale, to analyze the influences of 
discourses for local social relations. It was found that the ideological 
hegemony of the Vale hides and mystifies manifestations of "social 
issue" and they are decisive for public policy development in this 
Brazilian Amazon region. 
 
Keywords: Work. Ideology. “Social Issue”. Productive 
Reestructuring. Vale. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo analisa a relação entre discursos ideológicos da Vale
2
 e os reflexos 

da “questão social” com maior incidência na região de Carajás, no contexto da crise de 

reestruturação produtiva, que demandam a elaboração de políticas públicas nessa 

localidade, com o objetivo de identificar como os discursos político-ideológicos do 

planejamento estratégico e na política de desenvolvimento sustentável da Vale interferem na 

dinâmica das relações sociais e na elaboração e implementação das políticas públicas em 

Parauapebas-PA.
 
 

A Vale foi outrora uma estatal que após a privatização se transformou em um 

monopólio no ramo de mineração, que exerce fortes influências na região amazônica, sendo 

que os impactos negativos de sua atuação concorrem para o acirramento dos reflexos da 

“questão social” na região de Carajás. No entanto, sob o contexto de reestruturação produtiva, 

o capital fetiche e a reificação das relações sociais de produção e reprodução da força de 

trabalho encobrem as contradições referentes à antinomia
3
 do desenvolvimento capitalista 

desigual e combinado
4
, de forma a assegurar e manter a hegemonia dominante do mercado, 

com a cooperação manipulada e consensual dos trabalhadores e de todas as instâncias da 

sociedade civil, mistificando suas reais contradições. 

As categorias centrais de análise foram o trabalho na concepção de Marx, como 

categoria ontológica fundante do ser social e central na constituição das relações sociais em 

sociedade e a ideologia na perspectiva de Gramsci, pois para este as ideologias são fatos 

históricos e como ideologias orgânicas elas são necessárias para a manutenção da estrutura 

do modo de produção capitalista
5
.  

                                                 
2
 A opção por pesquisar a Vale se deu a partir da experiência de trabalho da pesquisadora como assistente social 

em uma das unidades da empresa durante três anos e meio, período em que surgiram diversos questionamentos e 

inquietações teóricas a respeito das transformações no mundo do trabalho e as formas com que estas se 

materializavam naquele ambiente empresarial. 
3
 Para Marx, [...] o modo capitalista de produção, tende a desenvolver de maneira absoluta as forças produtivas, 

[...] ao mesmo tempo que tem por finalidade manter o valor-capital existente e expandi-lo ao máximo [...]. Os 

métodos com que alcança esse objetivo implicam decréscimo da taxa de lucro, depreciação do capital existente e 

desenvolvimento das forças produtivas do trabalho à custa das forças produtivas já criadas (MARX, 1974. In: 

Netto (org.) 2012, p. 397). Essa antinomia inerente ao capitalismo, ocasiona crises cíclicas periódicas, sendo que 

a atual crise de reestruturação produtiva se configura como uma dessas crises cíclicas. 
4
 Trotski ampliou o conceito de desenvolvimento desigual, utilizado por Marx e Lênin, para designar o 

desenvolvimento, a partir do Imperialismo, denominando-o como “desigual e combinado”. “Em lugar do 

crescimento orgânico, a maior parte dos países menos desenvolvidos passou por um processo de combinação de 

„desenvolvimento com „subdesenvolvimento‟” (BOTTOMORE, 2012, p. 145). 
5
 Optou-se por utilizar o método histórico-dialético contido na teoria social crítica desenvolvida por Marx e 

Engels, pois compreende-se que este é o único método que possibilita desvelar a essência do objeto em sua 

totalidade material e concreta. Como metodologia adotou-se a pesquisa bibliográfica, documental e empírica. 

 



 
 

                   

 

A análise dos resultados da pesquisa
6
 levou à constatação de que os discursos falso-

ideológicos da Vale garantem a manutenção da hegemonia dominante do mercado, que é 

representado na localidade pela empresa; condicionam as relações sociais da sociedade civil e 

a influenciam diretamente na elaboração e implantação das políticas públicas para o 

enfrentamento dos reflexos da “questão social”, encobrindo seus efeitos, no entanto, sem atuar 

sobre suas causas, em grande parte provocadas por sua própria atuação. 

A priori apresentam-se as premissas teórico-metodológicas da tradição marxista, que 

fundamentam a opção pelas categorias trabalho e ideologia na elaboração e desenvolvimento 

da pesquisa. Posteriormente apresenta-se as contradições entre discursos abstratos e realidade 

objetiva, sendo que a análise será ilustrada também com as falas de assistentes sociais que 

trabalham na Vale e membros representantes do poder público municipal que foram 

entrevistados durante a pesquisa. Por último apresenta-se as considerações finais acerca das 

formas como a hegemonia político-ideológica da Vale na região de Carajás influencia as 

relações sociais entre Estado, capital e trabalho, obedecendo as tendências da reestruturação 

produtiva nesta região. 

2 PREMISSAS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DAS CATEGORIAS TRABALHO E 

IDEOLOGIA NO CONTEXTO DE REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA 

Na perspectiva marxiana, o trabalho “é um processo em que o ser humano, com sua 

própria ação, impulsiona, regula e controla o seu intercâmbio material com a natureza [...]. 

Ele não transforma apenas o material sobre o qual opera; ele imprime ao material o projeto 

que tinha conscientemente em mira, o qual constituiu a lei determinante do seu modo de 

operar e ao qual tem de subordinar sua vontade [...] (MARX, 2012, p. 211-212). [...] O 

trabalho “é condição natural eterna da vida humana” (MARX, 2012, p. 218). 

                                                 
6
 Refere-se à pesquisa realizada para elaboração da dissertação de mestrado, que foi de natureza documental, 

bibliográfica e empírica. No presente artigo, realizou-se análise comparativa entre os documentos que integram o 

planejamento estratégico da Vale, a partir de 2007, bem como indicadores sócio-econômicos divulgados pelo 

IBGE; pelo mapa da violência (2014), além de reportagens e materiais impressos sobre a empresa. No que se 

refere à pesquisa bibliográfica, utilizou-se como referência as fontes originais do marxismo; teóricos marxistas 

que analisam o trabalho e a ideologia; autores vinculados à sociologia do trabalho que estudam a reestruturação 

produtiva e pesquisas de teses e dissertações localizados nas bibliotecas do Núcleo de Altos Estudos 

Amazônicos- NAEA e no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social- PPGSS da Universidade Federal do 

Pará-UFPA sobre a atuação da Vale na região de Carajás. 



 
 

                   

Nas críticas à filosofia clássica alemã; à teoria neo-heliana e aos clássicos da economia 

política inglesa
7
, Marx chegou à conclusão de que “o modo de produção da vida material 

condiciona o processo de vida social, política e intelectual, [logo], não é a consciência dos 

homens que determina o seu ser; ao contrário, é o seu ser social que determina sua 

consciência (MARX, 2008, p. 47)
8
. Portanto, na concepção de Marx a ideologia adquiriu uma 

conotação negativa, pois para o fundador da teoria social crítica “em toda a ideologias, os 

homens e suas relações sociais nos aparecem de cabeça para baixo como em uma câmera 

escura” (Marx, 2001, p. 19). 

Ao desenvolver sua tese acerca das ideologias, o teórico marxista Antônio Gramsci 

(1929-1935) conferiu a estas um caráter não apenas negativo, tal como na obra de Marx. Para 

Gramsci as ideologias se movem em um bloco histórico formado pela estrutura e pelas 

superestruturas, onde aquela é constituída pelas relações sociais de produção e estas, são a 

realidade objetiva, um conjunto complexo e contraditório que se origina da estrutura, sendo 

que as ideologias podem tanto fortalecer uma hegemonia quanto favorecer uma contra 

hegemonia. 

Na perspectiva gramsciana, as ideologias podem ser arbitrárias e orgânicas. Como 

ideologias arbitrárias, elas não passam de simples “elucubrações individuais”
9
. Já as 

ideologias orgânicas “têm [...] uma validade „psicológica‟: elas „organizam‟ as massas 

humanas, formam o terreno no qual os homens se movimentam, adquirem consciência de sua 

posição, lutam etc”
10

. 

O modo com que as grandes massas dos homens pensam e manifestam suas formas de 

ser é absorvido acriticamente senso comum
11

 do ambiente em que vivem. No entanto, o senso 

                                                 
7
 Marx empreendeu a crítica à filosofia aos idealismos presentes na teoria do Estado de Hegel e posteriormente 

às teses dos neo-hegelianos (Feurbach; Bauer e Stirner) sobre a consciência (Cf. MARX, Karl; ENGELS, 

Friedrish. Para a Crítica da Economia Política e A ideologia Alemã). A crítica da economia política inglesa foi 

dirigida às teses dos clássicos da economia política Adam Smith e David Ricardo (Cf. O capital). As referidas 

críticas representaram o marco teórico para a elaboração da teoria social crítica, desenvolvida por Marx e Engels 

no século XIX. 
8
 Na produção social da própria existência, os homens entram em relações determinadas, necessárias, 

independentes de sua vontade; essas relações de produção correspondem a um grau determinado de 

desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção constitui a 

estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual 

correspondem formas sociais determinadas de consciência. 
9
  Idem, p. 137-138. 

10
 Idem. 

11
 O senso-comum é a forma pela qual os homens absorvem acriticamente a concepção que lhes é imposta no 

ambiente social e cultural em que vivem. Contém “características difusas e dispersas de um pensamento genérico 

de uma certa época, em um certo ambiente popular” (Idem. p. 135). 



 
 

                   

comum pode ser superado pela filosofia
12

, mas não qualquer filosofia e sim a filosofia da 

práxis que deve orientar a ação prática dos homens a partir de uma concepção teórico-crítica, 

para a construção de concepções do mundo autodeterminadas, desenvolvidas pelos homens 

que adquirem conhecimento da posição que ocupam na hegemonia política da qual fazem 

parte e se tornam capazes de modificar a estrutura e mover a superestrutura de acordo com a 

consciência política que se tornou hegemônica a partir da construção de um novo projeto de 

classe também hegemônico
13

.  

No decorrer do desenvolvimento histórico do capital, as relações sociais se tornaram 

cada vez mais fetichizadas
14

, encobrindo a centralidade da categoria trabalho nos processos 

produtivos, atribuindo esta centralidade à ciência, à tecnologia e à informação, favorecendo as 

formas de intensificação da exploração da força de trabalho e a extração de quantidades cada 

vez maiores de sobretrabalho em menos tempo, próprias do contexto de reestruturação 

produtiva
15

. 

A reestruturação produtiva, iniciada em finais da década de sessenta, esgotou os 

modelos rígidos de produção em massa
16

, inaugurando o período de transição para a 

acumulação flexível, em que a produção é baseada principalmente nos princípios do 

toyotismo
17

. Diferentemente do fordismo-taylorismo, o modelo japonês requer o domínio 

consensual e o envolvimento manipulatório da força de trabalho, por meio de um complexo 

sistema que captura a subjetividade dos trabalhadores, levando-os a agir e pensar pró-

ativamente em torno dos objetivos da empresa
18

.  

                                                 
12

 A filosofia é uma forma de pensar o mundo, sendo assim, todos os homens seriam filósofos, logo, esta não 

deveria permanecer restrita a um grupo seleto de sábios intelectuais. 
13

 A ultrapassagem do momento econômico ao ético-político, do objetivo ao subjetivo e da necessidade à 

liberdade e o que Gramsci denomina de catarse. 
14

 O capital fetiche, aparece “numa relação ensimesmada [...], como fonte auto criadora de valor, obscurecendo 

[...] suas relações com a apropriação de trabalho excedente não pago – ou mais valia – que alimenta a reprodução 

ampliada daquele capital. Consuma-se assim sua aparência enquanto coisa [...]” (IAMAMOTO, 2011, p. 20).  
15

 Cf. Antunes (2006) e Lojkine (1999). 
16

 Trata-se dos modelos caracterizados pelo binômio fordismo-taylorismo de produção em massa, que se 

expandiram após a segunda guerra mundial nas décadas de ouro dos países capitalistas, que deram sinais de 

esgotamento na segunda metade da década de sessenta e foram responsáveis pela crise de superacumulação, em 

que o consumo cresceu mais que a produção. 
17

 O Sistema Toyota de Produção, ou modelo japonês, foi desenvolvido no Japão por Taiichi Ohno (1912-90). 

Além do grande salto tecnológico empregado na produção, o toyotismo é caracterizado por uma intensa sinergia 

entre produção, alocação de custos, administração do tempo e eliminação de desperdícios, com vistas à 

racionalização e interação entre trabalho e ciência; entre execução e elaboração; entre avanço tecnológico e 

envolvimento adequado da força de trabalho. Esse modelo tem nas ideologias seu “substrato de força e consenso” 

e como pressuposto essencial “a captura da subjetividade do trabalho” (ALVES, 2011, p.16) 
18

 Paralelamente ao início da reestruturação produtiva, a Vale iniciava sua atuação no estado do Pará, com a 

exploração das jazidas de ferro encontradas na Serra dos Carajás. As explorações minerais comandadas pela 



 
 

                   

De acordo com Alves (2011), o toyotismo se converteu na ideologia orgânica do 

capital no contexto de reestruturação produtiva. Não só a subjetividade dos trabalhadores 

tende a ser capturada, mas a base política, jurídica e legal do Estado também, criando assim, a 

superestrutura necessária à manutenção e ao livre crescimento do mercado.  

Em meio à crise instaurada, o capital promoveu uma verdadeira ofensiva sobre a 

classe trabalhadora, com impactos diretos sobre os direitos sociais, sua organização política, 

seus salários e contratos de trabalho, ocasionando mudanças estruturais que acirraram 

interferem sobre o aumento do desemprego em massa; aumento da pobreza, da miséria etc.  

De acordo com Netto (2004), a reestruturação produtiva ou “reestruturação do Estado 

em curso”  

pode ser sinalizada como a hipertrofia da sua função [do Estado] de garantidor da 

acumulação capitalista simultaneamente à sua atrofia como legitimador desta; na 

medida em que o fundamento dessa reestruturação é a concepção de que o único 

regulador societal legítimo e eficiente é o mercado, o que vem emergindo da 

reestruturação em curso é um Estado mínimo para o trabalho e máximo para o 

capital
19

. 

A refuncionalização do Estado ocorreu por meio de um conjunto de reformas políticas, 

econômicas, fiscais e tributárias, que constituem o neoliberalismo
20

, criado com o objetivo de 

assegurar o crescimento do mercado e restaurar as taxas de desenvolvimento estáveis 

(ANDERSON, 1999). O neoliberalismo deslanchou na década de noventa e teve efeitos 

devastadores sobre os países periféricos. No Brasil e na Amazônica, as reformas políticas 

neoliberais foram implementadas principalmente a partir de 1989 após o “Consenso de 

Washington”
21

, largamente difundido por organismos multilaterais, como FMI e BM
22

. 

Uma das principais características das reformas neoliberais foram as políticas de 

redução fiscal e tributária por meio das privatizações de empresas estatais nos países pobres, 

                                                                                                                                                         
empresa integraram os Grandes Projetos implantados na Amazônia, sendo que as atividades mineralógicas do 

Projeto Grande Carajás modificaram substancialmente o modelo de desenvolvimento social e econômico da 

região. 
19

 NETTO, 2004, p. 72, apud BORGES, 2014. 
20

 Conjunto de políticas neoconservadoras que apregoam a redução do papel interventivo e regulador do Estado 

na economia e nas relações sociais para que o mercado assuma o referido papel. 
21

 O Consenso de Washington foi composto por dez regras: disciplina fiscal; redução de gastos públicos; 

reformas tributárias; juros de mercado; câmbio de mercado; abertura comercial; investimento estrangeiro direto, 

com eliminação de restrições; privatização das estatais; flexibilização das leis econômicas e trabalhistas e direito 

à propriedade intelectual. O texto é do economista Williamson, do International Institute for Economy (NAIM, 

2000, p.01)). 
22

 O FMI (Fundo Monetário Internacional) e BM (Banco Mundial), são organizações multilaterais criadas pelo 

Acordo de Bretton Woods em 1945, firmado pelos países ricos que estabeleceram medidas intervencionistas na 

economia mundial, criando as referidas agências. 



 
 

                   

que caracterizam a nova roupagem do imperialismo
23

 dos países ricos sobre os periféricos. 

Entretanto, Anderson (1995) afirma que o objetivo econômico do neoliberalismo não foi 

atingido, apesar disso, ele se converteu em um “ 

movimento ideológico, em escala verdadeiramente mundial, como o capitalismo 

jamais havia produzido no passado. Trata-se de um corpo de doutrina coerente, 

autoconsciente, militante, lucidamente decidido a transformar todo o mundo à sua 

imagem, em sua ambição estrutural e sua extensão internacional (ANDERSON, 

1995, p. 20). 

Sob o neoliberalismo, as políticas públicas de modo geral adquiriram um caráter 

compensatório, seletivo e minimalista, focado na redução dos índices de pobreza e miséria, no 

entanto, sem alterar as disparidades entre produção e distribuição da riqueza socialmente 

produzida e portanto, sem questionar a ordem do capital. A “questão social” foi descolada de 

sua gênese história e fragmentada entre as mais diversas políticas públicas, que se deslocam 

da ótica da garantia de direitos para a ótica da compensação dos direitos que o Estado não foi 

capaz de assegurar.  

As tendências internacionais sinalizadas impõem exigências às corporações do mundo 

inteiro para a adequação ao modelo de acumulação flexível que se refletem nos processos 

produtivas e nas relações sociais de trabalho da Vale na região de Carajás, no estado do Pará. 

Diante desse contexto, a seguir são explanadas as formas com essas tendências se manifestam 

no cotidiano da Vale em Carajás e reverberam nas relações sociais, econômicas, políticas e 

culturais, marcadas por contradições e antagonismos que perpassaram sua implantação e 

desenvolvimento
24

. 

3 ENTRE OS FALSOS DISCURSOS E A REALIDADE CONCRETA 

Após a privatização, a Vale passou por um processo de internacionalização e 

monopolização que foi consolidado em 2007
25

. A empresa adotou diretrizes internacionais 

                                                 
23

 “O imperialismo é o capitalismo chegado a uma fase de desenvolvimento onde se afirma a dominação dos 

monopólios e do capital financeiro, onde a exportação dos capitais adquiriu uma importância de primeiro plano, 

onde começou a partilha do mundo entre os trustes internacionais e onde se pôs termo à partilha de todo o 

território nacional do globo, entre as maiores potências capitalistas.” (LENIN, 1987, p. 88, apud BORGES, 

2014). 
24

 Em seu processo de implantação em Carajás, a Vale modificou as atividades econômicas originais locais e 

hoje é o “agente de desenvolvimento dominante na região [pois a maioria de seus municípios] têm a sua 

dinâmica econômica, social e política, atrelada às atividades de mineração da empresa” (MATHIS e MATHIS, 

2012, p. 02). 
25

 Dois fatores foram determinantes para essa consolidação: a compra da mineradora canadense Inco e o acordo 

firmado com o governo chinês, maior mercado consumidor de ferro no planeta, para o fornecimento de ferro até 

2020.  



 
 

                   

que orientam o “desenvolvimento sustentável”
26

 e são baseadas em direitos 

internacionalmente reconhecidos, no entanto, no atual contexto, esses direitos são 

flexibilizados, e reduzidos a um mínimo necessário para assegurar a base legal para a atuação 

do mercado.  

Em seu processo de internacionalização, a Vale adotou estratégias para eliminar os 

últimos resquícios com a antiga estatal e uma das estratégias foi o desenvolvimento de novos 

símbolos ideológicos adotados principalmente após o lançamento da “nova marca Vale”
27

. 

Uma das estratégias de divulgação da “nova marca” e dos seus respectivos símbolos ocorreu 

por meio da linguagem. De acordo com Gramsci, uma das principais formas de dissipar uma 

ideologia no senso-comum é se apropriar da linguagem simples utilizada pelas grandes 

massas. Dessa forma, por meio da linguagem utilizada nos documentos institucionais, a 

empresa dissemina de forma quase didática, suas: missão, valores e visão da empresa
28

, 

utilizando-se de termos como “a vida em primeiro lugar, valorizar quem faz a empresa, cuidar 

[e ter] paixão pelas pessoas e pelo planeta”. 

A Política de Desenvolvimento Sustentável da Vale (2009) definiu como pilares de 

sustentabilidade: ser um operador sustentável; catalisador de desenvolvimento local e agente 

global de sustentabilidade, em torno de seu objetivo maior que é “criar valor”
29

. Porém, 

diante do cenário econômico internacional, esse objetivo ficou ameaçado e a Vale passou a 

cortar ou diminuir os investimentos nas políticas públicas municipais. Não obstante, os 

                                                 
26

 É importante sinalizar, que de acordo com MATHIS e MATHIS (2012), o conceito de “Desenvolvimento 

Sustentável”, construído coletivamente por inúmeras organizações científicas internacionais, apresentado em 

1987, no “Relatório Brundtland, da Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, intitulado Our 

common future”, é definido como “aquele desenvolvimento que responde às necessidades do presente de forma 

igualitária, mas sem comprometer as possibilidades de sobrevivência e prosperidade das gerações futuras” 

(MATHIS e MATHIS, 2012, p. 04).  No entanto, a Vale, em sua Política de Desenvolvimento Sustentável (2009, 

p. 01), modifica este conceito histórica e coletivamente construído. (Cf. Política de Sustentabilidade da Vale- 

2009 (em anexo). 
27

Representado principalmente pela mudança da antiga razão social, de Companhia Vale do Rio Doce para Vale 

S.A e o nome fantasia de CVRD para simplesmente Vale 
28

As novas missão, valores e visão da Vale no planejamento estratégico de 2011 são respectivamente: a) 

Transformar recursos naturais em prosperidade e desenvolvimento sustentável; b) A vida em primeiro lugar; 

valorizar quem faz a nossa empresa; cuidar do nosso planeta; agir de forma correta; crescer e evoluir juntos; 

fazer acontecer; c) Visão: Ser a empresa de recursos naturais global número um em criação de valor de longo 

prazo, com excelência, paixão pelas pessoas e pelo planeta. 
29

 Para a Vale, criar valor significa proporcionar o maior retorno possível aos acionistas por meio de políticas 

associadas ao desenvolvimento sustentável das comunidades, regiões e países onde atua, assegurando assim, o 

“bom relacionamento” da empresa com todos os públicos que se relacionam com ela (Vale, 2009, p. 01). Em 

2014, a empresa lançou seu Código de Conduta Ética, que entre outros, instituiu como princípio que “todos os 

administradores e empregados [..] são responsáveis pela disseminação e prática [de seus] valores” (VALE, 

2014), demonstrando a forma com que a Vale se utiliza de sua força de trabalho para disseminar sua hegemonia, 

com a cooperação voluntária dos trabalhadores. 



 
 

                   

problemas sociais aqui sinalizados são em grande parte provocados pela atuação da empresa 

permanecem gerando impactos e demandas sobre as políticas públicas. 

A gente conseguia realizar eventos, discutir com a comunidade, com a sociedade 

sobre o uso de álcool e drogas na adolescência, sobre prostituição infantil.  

A gente conseguia discutir essas coisas do lado de fora da empresa [...]. Eu acho que 

é importante fazer uma discussão dessa com o governo, com a sociedade civil 

organizada e isso tudo a gente perdeu. [...] Porque não tem mais. Pelo menos [onde 

eu trabalho] não tem verba prá isso e a gente precisa manter os programas. Então eu 

acho que o grande desafio hoje é o mais com menos. 

Apesar da retração nos gastos, as tendências do ideário neoliberal, que transfere parte 

das responsabilidades do Estado à Sociedade Civil, por meio de entidades do terceiro setor, 

como ONG´s e OSCIP‟s, é fortemente experimentada em Parauapebas, conforme a fala de 

uma das assistentes sociais pesquisadas: “aqui a gente tem um programa... os Voluntários 

Vale. Esses empregados prestam voluntariado prá sociedade em Parauapebas [...] Em 

alguma ONG, em algum CRAS, eles fazem
30

. 

Ao analisar os documentos e relatórios institucionais referentes à atuação da Vale em 

Parauapebas, observou-se que os “dispêndios sócio-ambientais”
31

 da empresa na região 

sofreram redução desde o ano de 2011
32

. Dentre os recursos que a empresa investe nas 

políticas públicas, grande parte é voltada para a prevenção e combate da violência e 

exploração sexual de crianças e adolescentes, a exemplo da RAPS
33

.  

Em diálogo junto a representantes do poder público municipal de Parauapebas ligados 

à Secretaria Municipal de Assistência Social, uma das coordenadoras da proteção social de 

média e alta complexidade declarou o seguinte: “Se não fosse a Vale, esses programas nem 

existiriam”, no entanto, a mesma não reflete que as causas do aumento de crimes dessa 

natureza estão fortemente relacionados com a atuação da transnacional. A servidora fala sobre 

as consequências que o fluxo migratório gera sobre esse aumento: “Eles vêm de todos os 
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 Criado há dez anos, o Comitê de Voluntários Carajás conta com 297 voluntários cadastrados, que participam 

de ações realizadas nos municípios de Parauapebas, Curionópolis e Eldorado do Carajás (Vale em Parauapebas, 

2013, p.55). Em 2013 o programa atendeu cerca de cinco mil pessoas por meio das ações e projetos em que os 

voluntários atuam. 
31

 Os chamados dispêndios sociais são empregados na gestão de impactos da Vale, que tem como objetivo 

desenvolver ações “mitigadoras ou corretivas” para diminuir significativamente o efeito dos impactos gerados 

em consequência da presença da empresa na região. “Tais ações deve desenvolver soluções sustentáveis às 

questões observadas” (VALE em Parauapebas, 2013). 
32

 Em 2011 a empresa empregou R$ 457,2 (quatrocentos e cinquenta e sete mil e duzentos reais) em projetos 

sociais; em 2012 foram R$ 317,2 (trezentos e dezessete mil e duzentos reais) e em 2013 foram R$ 265,1 

(duzentos e sessenta e cinco mil e cem reais). 
33

 A Rede Atendimento e Proteção Social (RAPS) é uma parceria público-privada entre a Vale; a prefeitura de 

Parauapebas; as secretarias municipais de educação, assistência social, mulher, urbanismo, meio ambiente e 

saúde; os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente e assistência social; polícia militar; 

ONG´s; disque-denúncia e empresas prestadoras de serviço à mineradora.  



 
 

                   

lugares em busca de emprego e muitas vezes sem dinheiro prá voltar, aí quando não 

conseguem, eles acabam ficando por aqui, o que contribuiu para o aumento da violência 

sexual e muitas vezes eles se envolvem no tráfico de drogas até mesmo como meio de 

sobrevivência”. A alegação da referida servidora tem fundamento quanto analisamos a taxas 

de crescimento demográfico de Parauapebas, listados no Censo- IBGE (2010)
34

. 

Destaca-se que de acordo dados estatísticos do Censo e Pesquisa Nacional por 

Amostragem de Domicílio- PNAD, a população do município saltou de 153.980 em 2010 

para 176.582 em 2013 e 183.582 em 2014. Esse número tende a aumentar pois em 2016 a 

empresa prevê uma estimativa de mão de obra de 30 mil trabalhadores para a planta do 

projeto S11D, que será o maior projeto de mineração de ferro da Vale e do planeta, no 

entanto, o número de trabalhadores que comporão a mão de obra direta e permanente será de 

apenas 2.600 empregados
35

. 

Não obstante os impactos sociais negativos, em termos econômicos, as estimativas do 

PIB municipal percapta de Parauapebas em 2011, atingiram o patamar de R$ 124.181,23 

(cento e vinte quatro mil cento e oitenta e um reais e vinte e três centavos), alcançando o 1° 

lugar entre os municípios com mais de 100 mil habitantes que mais crescem 

“economicamente” no Brasil. Alcançou o 14ª no ranking nacional e 1° no ranking estadual, o 

que representa um aumento de 144% do PIB percapta entre 2008 e 2011, o que a empresa 

atribui ao aumento da arrecadação do CFEM e ISS
36

. Em 2012, o PIB do município foi de R$ 

100.598,32 (cem mil quinhentos e noventa e oito reais e trinta e trinta e dois centavos), 

ocupando a 29ª posição no ranking nacional.  

Observa-se que a evolução de indicadores econômicos encobrem aspectos da “questão 

social” que incidem sobre o aumento da violência e da pobreza na região de Carajás, visto que 

em um estudo realizado em 2014
37

 identificou-se que Parauapebas está entre os vinte 

municípios do Brasil com os maiores Índices de Vulnerabilidade Juvenil à Violência- IVJV
38

. 
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 Segundo dados no Censo-IBGE-2010, a densidade demográfica de Parauapebas é de 22,35 habitantes por 

quilômetro quadrado. Em 2010, o número de pessoas de 5 anos ou mais que não residiam no município em 2005 

foi de 41.221 mil. 
35

 Relatório Vale em Parauapebas, 2013. 
36

 Relatório Vale em Parauapebas, 2013. 
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 Produzido pelo Ministério da Justiça em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A pesquisa 

identificou que seis municípios paraenses estão no topo da lista dos mais violentos no Brasil: Altamira, Marabá, 

Parauapebas, Marituba, Ananindeua e Belém, 
38

 O índice mede a exposição da população entre 12 e 29 anos aos riscos de serem vítimas da violência a partir 

de variáveis que incluem estatísticas criminais, como indicadores de homicídios, e sociais, como a permanência 

na escola ou a inserção no mercado de trabalho. 



 
 

                   

Dentre os dez municípios considerados os mais violentos do país, Parauapebas é identificada 

como um dos municípios em que o índice de pobreza é mais agravado
39

. De acordo com o 

Mapa da Violência (2014), o Pará passou de 19° colocado no ranking de municípios 

brasileiros com maior número de homicídios a cada 100 mil habitantes em 1998 para 7° lugar 

em 2012, um aumento de 213,5%. No mesmo período o índice de Parauapebas aumentou 

54%. 

Os dados refletem as contradições da “questão social” e a forma com que estas são 

encobertas a partir de uma série de estratégias ideológicas, que tendem a encobrir os reais 

impactos da atuação da Vale na região de Carajás. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das pesquisas identificou-se que os discursos falso-ideológicos da Vale 

contribuem para a mistificação e encobrimento das contradições inerentes ao 

desenvolvimento autodestrutivo do capital na região de Carajás. Através das ideologias que 

apregoam o desenvolvimento sustentável, a empresa cria o terreno orgânico propício à sua 

livre expansão, sem a intervenção do Estado, com a cooperação de toda a sociedade civil e às 

custas da exploração da força de trabalho e das forças produtivas locais.     

As relações entre Estado, Capital e Trabalho são profundamente alteradas e as 

políticas públicas locais sofrem reorientações de modo a adequar-se às necessidades de 

produção da Vale, pois o acirramento de determinados aspectos da “questão social” local gera 

demandas ao seu enfrentamento por parte do Estado e da própria Vale, pela via das políticas 

públicas, já que o aumento dessas manifestações podem vir a ameaçar a hegemonia da Vale 

em toda a região de Carajás.  

Dentre os aspectos da “questão social” os que mais se sobressaíram durante a pesquisa 

foram o aumento da violência em geral e especialmente a violência homicida; violência e 

exploração sexual infanto-juvenil. Porém, a Vale vem diminuindo os investimentos em 

projetos sociais na comunidade residente no entorno da Serra dos Carajás e esta redução é 

abafada pela propaganda ideológica promovida pela transnacional em torno de suas ações. A 

atuação da Vale nestes seguimentos atende a demandas reais da população e por isso mesmo, 
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 Segundo Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio- PNAD (2014), a incidência da pobreza em 

Parauapebas foi de 42,03% 



 
 

                   

tendem a ser legitimadas por esta, o que é resultado dos múltiplos fetiches do capital sobre as 

relações sociais, que se tornam alienadas. Contudo, os lucros bilionários da empresa
40

 são 

revertidos em dividendos aos acionistas, restando à região e sua população a menor parcela 

desses rendimentos em contraposição à maioria das mazelas, impactos sociais, econômicos e 

ambientais.  

Dessa forma, conclui-se que no contexto de reestruturação produtiva e das novas 

tecnologias de gestão e acumulação flexíveis, as estratégias adotadas pela Vale disseminam 

seus valores e princípios político-ideológicos que são absorvido acriticamente no senso-

comum e reproduzidos em toda a sociedade, sob a linguagem do desenvolvimento sustentável, 

mas que em tese encobre as manifestações da “questão social” e mistifica sua base material 

concreta, a qual é inerente o desenvolvimento desigual e combinado do capital. 
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