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Sabe por que Eldorado dos Carajás é chamado Massacre? 
 
Reflexão: Na Curva do “S”, localizada no município de Eldorado dos Carajás, no Pará – Brasil, dia 17 de abril de 
1996, agricultores (homens e mulheres) Sem-Terra reivindicavam direitos e, durante sua caminhada, foram mortos 
pela repressão policial, como se animais fossem. As mortes foram provocadas com crueldade e atingiram um grande 
número de pessoas. Foi um assassinato em massa, uma chacina. As pessoas foram mortas sem a menor chance 
de defesa. Algumas fingiram estar mortas para escapar da carnificina. Um fato como Eldorado deixa as marcas da 
crueldade impressas nos corpos e nas mentes das pessoas por gerações. O fato abalou o mundo e, até hoje, é 
parte das preocupações cotidianas dos Sem-Terra. 

(Fonte: Jornal Beira Rio. UFPA Abril maio, 2019) 
 
Leia com muita atenção o texto acima e faça uma redação para dizer por que este fato deve ser lembrado na 
história de nosso país. 
 

 
GRADE DE CORREÇÃO 

 

TEMA A SER DESENVOLVIDO Por que o massacre de Eldorado de Carajás deve ser lembrado na 
história de nosso país 

TESES A SE CONSIDERAR - O massacre de Eldorado de Carajás deve ser lembrado 
- O massacre de Eldorado de Carajás tem relevância para a história 
do Brasil 
- Massacres como o de Eldorado de Carajás devem ser lembrados 

ABORDAGENS PLAUSÍVEIS DO 
TEMA 

- O candidato aponta um ou mais motivos para que o massacre de 
Eldorado de Carajás seja lembrado, usando argumentos consistentes 
- O candidato narra um ou mais episódios e o(s) relaciona a motivo(s) 
para que o massacre de Eldorado de Carajás seja lembrado, usando 
argumentos consistentes 
- O candidato fala do massacre de sua etnia tomando como ponto de 
partida o caso do massacre de Eldorado de Carajás e aponta um ou 
mais motivos para que episódios como estes sejam lembrados 

CASOS EM QUE A ABORDAGEM DO 
TEMA ESTÁ PARCIALMENTE 
COMPROMETIDA 

- O candidato aponta um ou mais motivos para que o massacre de 
Eldorado de Carajás seja lembrado, usando argumentos pouco 
consistentes 
- O candidato comenta o massacre de Eldorado de Carajás e não 
aponta motivo(s) para que o fato seja lembrado 
- O candidato relata o massacre de Eldorado de Carajás e não aponta 
motivo(s) para que o episódio seja lembrado 
- O candidato narra um ou mais episódios e o(s) relaciona a um ou 
mais motivos para que o massacre de Eldorado de Carajás seja 
lembrado, usando argumentos pouco consistentes 
- O candidato narra um ou mais episódios e não o(s) relaciona a 
motivo(s) para que o massacre de Eldorado de Carajás seja lembrado 
- O candidato fala do massacre de sua etnia tomando como ponto de 
partida o caso de Eldorado de Carajás e não aponta um ou mais 
motivos para que episódios como estes sejam lembrados 

CASOS EM QUE A ABORDAGEM DO 
TEMA ESTÁ TOTALMENTE 
COMPROMETIDA 

- O candidato trata de um assunto que considera ter relação com o 
tema da prova (por exemplo, a importância da agricultura para os 
indígenas, a importância da terra para os povos da floresta, a história 
do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) sem estabelecer relação 
com o massacre de Carajás ou de sua etnia e sem apontar motivos 
para que episódios como estes sejam lembrados 
- O candidato fala da cultura e/ou da rotina de seu povo sem 
estabelecer relação com o tema da prova 

 


