
1Escola de Formação Política e Técnica em Direitos Humanos

Justiça nos Trilhos (JnT)

Grupo de Estudos: 
Desenvolvimento, Modernidade e 
Meio Ambiente (Gedmma)

TROCAR SABERES,
FORTALECER A LUTA: 
A experiência da Escola 
de Formação Política com 
jovens de comunidades 
afetadas pela indústria 
extrativa no Corredor 
Carajás, Maranhão
2019-2021



2 Escola de Formação Política e Técnica em Direitos Humanos

Realização 
Justiça nos Trilhos (JnT)
Grupo de Estudos Desenvolvimento, Modernidade
e Meio Ambiente (Gedmma)

Organização e revisão
Larissa Pereira Santos 
Maju do Nascimento Silva

Ilustrações
Uriel Menezes

Projeto gráfico e diagramação
Rhaysa Novakoski

Fotografias
Arquivo Justiça nos Trilhos
Guardiões de Santa Rosa 
Idayane Ferreira
Andressa Zumpano

Parceiros 
CooperAcción (Perú)
Bienaventurados los Pobres (Argentina) 
Pensamiento y Acción Social (Colômbia)
Cospe (Itália)

Cofinanciado por

EXPEDIENTE

Esta cartilha faz parte do projeto “Empresas Transnacionais e Princípios 
Orientadores: em busca de mecanismos efetivos para a proteção de direitos 
humanos na América Latina”. É uma realização de uma parceria formada 
por Justiça nos Trilhos (Brasil), Bienaventurados Los Pobres (Argentina), 
CooperAcción (Perú), Piensamiento e Accción Social (Colômbia) e Cospe (Itá-
lia). Esse projeto é cofinanciado pela União Europeia.

O conteúdo deste documento não compromete à União Europeia como ins-
tituição cofinanciadora do projeto nem às demais organizações sócias do 
projeto. Pode-se citar ou fotocopiar para uso não
comercial sempre e quando se cite a fonte.



TROCAR SABERES, FORTALECER A LUTA:
A experiência da Escola de Formação 
Política com jovens de comunidades 
afetadas pela indústria extrativa no 

Corredor Carajás, Maranhão
2019-2021

Justiça nos Trilhos (JnT)

Grupo de Estudos: Desenvolvimento, 
Modernidade e Meio Ambiente (Gedmma)

ABRIL DE 2021



AQUI VAMOS 
CONTAR 
HISTÓRIAS...

Quando as juventudes se arti-
culam a esperança no futuro 

se renova. A presente cartilha é 
resultado do processo de formação 
política realizado pela Justiça nos 
Trilhos (JnT) e o Grupo de Estu-
dos, Desenvolvimento, Moderni-
dade e Meio Ambiente (Gedmma/
UFMA) com grupos de jovens mo-
radores e moradoras das comuni-
dades afetadas pela mineração, si-
derurgia e monocultivo, no estado 
do Maranhão, Nordeste do Brasil. 

A JnT e o GEDMMA caminham 
de mãos dadas há mais de uma dé-
cada, buscando fortalecer as lutas 
e resistencias comunitárias que 
existem nas comunidades e terri-
torios maranhenses e que sofrem 
os impactos  da mineração, side-
rurgia e monocultivo. Durante os 
últimos dois anos essa caminhada 
foi construída também com as ju-
ventudes dessas comunidades 
(que vamos conhecer um pouqui-
nho nas próximas páginas), reali-
zando encontros, intercambios, de-

A Justiça nos Trilhos é uma 
organização que atua para 
exigir o respeito, a proteção e a 
efetivação dos Direitos Humanos 
e da natureza frente às viola-
ções decorrentes da cadeia de 
mineração (estruturas logísticas, 
empreendimentos siderúrgicos, 
monocultivos, etc.). Busca fortale-
cer as comunidades ao longo do 
Corredor Carajás e denunciar as 
violações aos Direitos Humanos e 
da natureza, responsabilizando a 
Vale S.A., outras empresas e o Es-
tado, prevenindo novas violações 
e reafirmando os modos de vida 
e a autonomia das comunidades 
nos seus territórios.

O GEDMMA/UFMA se consti-
tui em um espaço de estudos, de 
consultoria técnica e de elabo-
ração e realização de projetos de 
pesquisa e extensão universitária 
que promovem o fortalecimento 
do processo de ensino-aprendiza-
gem e criam canais de interação 
com grupos e instituições vincu-
lados ou não ao meio acadêmico. 
A proposta central do grupo é 
aprofundar o debate e inten-
sificar estudos sobre conflitos 
ambientais, projetos de desenvol-
vimento, povos e comunidades 
tradicionais na Amazônia brasi-
leira, na região do MATOPIBA e 
no Estado do Maranhão.

Saiba quem são 
as juventudes 

que participaram 
desse processo 

de formação na 
página36
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bates, estrategias e ações para o Bem Viver 
e a defesa dos Direitos Humanos.  

As experiências descritas aqui ocorre-
ram no bojo das atividades das Escolas de 
Formação Política e Técnica em Direitos 
Humanos para comunidades afetadas pela 
indústria extrativa, coordenadas pelas or-
ganizações CooperAcción (Perú), Piensa-
miento y Accción Social (Colômbia), Biena-
venturados Los Pobres (Argentina) e Justiça 
nos Trilhos (Brasil). Estão situadas no mar-
co do projeto “Empresas e Transnacionais e 
Princípios Orientadores, em busca de meca-
nismos efetivos para a proteção dos Direitos 
Humanos na América Latina, desenvolvido 
durante os anos de 2018 a 2021.

A pedagogia de Paulo Freire, os saberes 
e experiencias das comunidades tradicio-
nais acompanhadas pela Justiça nos Trilhos 
foram as nossas inspirações para a rea-
lização dessa caminhada que queremos 
deixar registrada aqui, como boa prática de 
resistência e partilha do bem comum diante 
de um contexto atual adverso. Trata-se do 
relato, da memória, do registro dos encon-
tros de formação política realizados de 
2019 a 2021 entres as comunidades ma-
ranhenses do Corredor Carajás, de forma 
intinerante, a cada dois meses.  

O contexto de mudanças políticas, a cri-
minalização de defensores e defensoras de 
Direitos Humanos,  os ataques às comuni-
dades tradicionais, à prática do Bem Viver, 
a pandemia do novo coronavírus foram 
marcantes nesse caminhar. Esse contexto 
provocou mudança de abordagens e meto-
dologias, mas permaneceu-se com o objeti-
vo de gerar construções coletivas, anticapi-
talistas, antipatriarcais e anticoloniais.

saiba mais 
sobre os 
encontros 
realizados

nesta página, 
saiba sobre as 

metodologias e 
aprendizagens 

construídas

nesta página, 
conheça um 

pouco sobre as 
comunidades dos 
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FALA DO GEDMMA

O curso de Formação Política é 
articulado ao Projeto de Ex-

tensão Universitária “Programa 
Grande Carajás: Cidadania, Di-
reitos Humanos e Educação Am-
biental” que surgiu a partir de 
debates, reflexões e articulações 
do “Seminário Carajás 30 anos”, 
ocorrido 5 a 9 de maio de 2014, na 
cidade de São Luís – Maranhão. O 
seminário teve como tema de dis-
cussão central as Resistências e 
Mobilizações Frente a Projetos 
de Desenvolvimento na Ama-
zônia Oriental e reuniu movi-
mentos sociais e comunitários, 
sindicatos, pastorais, programas 
de pós-graduação e grupos de 
pesquisa universitários, num to-
tal de cerca de 1.200 participantes 
vindos de 11 países e de 8 povos 
indígenas diferentes. 

Ricas, diversas e históricas 
são as formas de resistência pre-
sentes nas comunidades tradicio-
nais formadas por quilombolas, 
indígenas, ribeirinhos (as), pes-
cadores (as) e quebradeiras de 
coco, que têm suas vidas e seus 
territórios atravessados pelo Pro-
grama Grande Carajás (PGC) que 
tem como eixo a Estrada de Ferro 
Carajás (EFC), que perpassa por 
municípios nos estados do Mara-
nhão e do Pará. As reflexões te-
cidas acerca dos atravessamentos 

e impactos negativos advindos 
do PCG (históricos, políticos, eco-
nômicos, culturais e ambientais) 
mesmo com a extinção oficial do 
programa em 1992, suscitaram 
demandas de espaços formativos 
voltados para o fortalecimento e 
resistência dos povos e comuni-
dades tradicionais frente às in-
fraestruturas que permaneceram 
como consequência do programa. 

Surgiu então, ainda em 2014, 
o projeto de extensão universitá-
ria Programa Grande Carajás: 
Cidadania, Direitos Humanos 
e Educação Ambiental que de-
correu de uma construção con-
junta de membros da Associação 
Justiça nos Trilhos (JnT), do Gru-
po de Estudos: Desenvolvimento, 
Modernidade e Meio Ambiente 
(GEDMMA) e de comunidades e 
movimentos sociais que, sob as 
discussões e debates inseridos no 
âmbito do Seminário Interna-
cional Carajás 30 anos,  pensa-
ram uma forma de reunir-se para 
debater e pensar juntos maneiras 
de compartilhar saberes, formas 
de resistências e experiências de 
luta na defesa de seus territórios. 
A partir de então, a Justiça nos 
Trilhos (JnT) e o Grupo de Estudos 
Desenvolvimento, Modernidade 
e Meio Ambiente (GEDMMA) de-
senvolveram o projeto de exten-
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são voltado para o fortalecimento 
político dos grupos citados que 
tem como eixo um Curso em Ci-
dadania, Direitos Humanos e 
Educação Ambiental, que é in-
formalmente chamado de “Curso 
de Formação Política”, que vem 
sendo realizado desde 2014. Esse 
curso foi pensado inicialmente 
para funcionar através de encon-
tros itinerantes com intervalos de 
dois meses entre cada encontro, 
cada um deles em uma comuni-
dade que integra o curso, para te-
cer construções acerca dos modos 
de vida e resistência. Esse forma-
to teve que ser revisto a partir de 
março de 2020 devido a pandemia 
de Covid-19. De imediato, houve 
uma parada nos trabalhos, pois, 
se verificou que não seria possível 
a realização dos encontros pre-
senciais e as informações oficiais 
sobre a pandemia ainda eram 
muito desencontradas. Diante da 
constatação que não haveria pos-
sibilidade de retomada imediata 
dos encontros presenciais, a partir 
do final do mês de junho de 2020, 
os encontros foram retomados de 
forma remota e foram buscados 
os formatos mais adequados para 
sua continuidade.

O Curso propõe a construção 
coletiva através de trocas entre 
os grupos que viabilize instru-

QUE TENHA 

VIDA LONGA 

A PARCERIA 

COMUNIDADES, 

JNT E GEDMMA!!!

mentos para confrontar as opres-
sões. Busca-se resgatar memórias 
apagadas ou silenciadas muitas 
vezes sobre os processos de luta 
pela permanência na terra, in-
centivando os(as) cursistas a en-
xergarem as memórias de forma 
afirmativa. Também é intenção 
do Curso possibilitar a conquista 
de formas criativas de se expres-
sar, de lutar, de existir; que os(as) 
cursistas partilhem suas dores; 
que possam contar suas histórias 
também nos espaços acadêmicos, 
numa perspectiva de troca de sa-
beres e de crítica e ressignifica-
ção. Esses são objetivos que per-
passam todas as etapas do curso 
e que, a partir das vivências e dos 
aprendizados mútuos, são aper-
feiçoados coletivamente. Nesse 
processo, todos aprendemos.
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FORMAÇÃO POLÍTICA

RESISTÊNCIAS, 
JUVENTUDES, 
COMUNIDADES

CONSTRUÍMOS com jovens de 
diferentes comunidades e diferentes 
níveis de escolaridade;

BUSCAMOS continuar um processo formativo;

Encontros itinerantes;

Metodologia diversificada que 
contemple diferentes modos de vidas 
e culturas.

Conhecimento sobre as realidades de nossos 
territórios;

Trabalho sobre a temática de gênero nas 
comunidades;

Identificar as características próprias dos 
territórios.
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Direitos Humanos;

Princípios Orientadores sobre 
Empresas e Direitos Humanos;

Alternativas ao extrativismo;

Estratégias de defesa e proteção do 
Território;

Redes de solidariedade;

Corpo; Terra; Território;

Territorialidade;

Água;

Gênero.

BUSCAMOS:

GRANDES TEMAS 
QUE NOS GUIARAM:

Propiciar troca de saberes;

Fortalecer a luta das comunidades;

Fortalecer relações entre comunidades;

Propiciar maior interatividade entre os jovens das 
comunidades;

Socializar sobre experiências positivas de reivindicações 
e resistências;

Propiciar troca de experiências e resistências nas lutas 
entre as comunidades;

Envolver os jovens nas questões/problemas das 
comunidades para em conjunto com os adultos buscar 
soluções dos problemas.



DE ONDE 
FALAMOS1

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)

CONTEXTO DAS COMUNIDADES DO ACAMPAMENTO 
AGROPLANALTO, ASSENTAMENTO FRANCISCO ROMÃO
E ASSENTAMENTO PLANALTO I QUE COMPÕEM A REGIÃO NOVO 
ORIENTE, ZONA RURAL DE AÇAILÂNDIA E PIQUIÁ DE BAIXO.

As comunidades estão situadas na região de Novo Oriente, que é 
composta no total por sete comunidades. A região fica situada na zona 
rural de Açailândia (MA), a aproximadamente 72 km da sede adminis-
trativa do município, com uma população de aproximadamente 1.300 
habitantes. Seu acesso se dá pela BR – 222. 

Essas comunidades não dispõem de saneamento básico, o abasteci-
mento de água é feito através de poços artesianos e distribuída sem tra-
tamento para o consumo dos moradores. Há fornecimento de energia 
elétrica domiciliar, porém não existe iluminação pública fornecida pelas 
Centrais Elétricas do Maranhão. A iluminação é disponibilizada pelo pro-
grama “Luz para Todos”, fornecido pelo Governo Federal. Não possuem 
serviço de telefonia fixa, no entanto, dispõem de cobertura móvel, embora 
de má qualidade. Há internet nas escolas e em algumas casas particulares.

1 Aqui apenas algumas das comunidades de onde falam e participam os jovens e as jovens, 
membros da Escola de Formação Política. 

O Acampamento Agroplanalto foi ocupado em 2011, atualmente re-
sidem, aproximadamente 55 famílias, porém até a atualidade ainda 
passa por processo de regularização com o Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária (INCRA). A Associação Comunitária da co-

Acampamento Agroplanalto - Açailândia (MA) 
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A formação do Assentamento 
Francisco Romão aconteceu por 
uma organização do Sindicato 
dos Trabalhadores e Trabalhado-
ras Rurais (STTR), em 2007, atu-
almente, residem, aproximada-
mente, 100 famílias assentadas. 
Em relação à Estrada de Ferro 
Carajás (EFC), o assentamento 
encontra-se na locação 28, próxi-
mo ao Km 462 da EFC. Algumas 

munidade é formalizada e bem articulada. Há lideranças processadas 
pela Vale, acompanhamento do Sindicato dos Trabalhadores e Traba-
lhadoras Rurais e boas relações com lideranças do Assentamento Fran-
cisco Romão. Um jovem (homem) da comunidade participa da Turma 
de Formação Política.

Assentamento Francisco Romão - Açailândia (MA)

famílias complementam a renda 
com o Programa Federal Bolsa 
Família, aposentadoria rural, e 
Benefícios de Prestação Continu-
ada (BPC), concedidos pelo Go-
verno Federal. Alguns jovens na 
comunidade trabalham em roças 
ou trabalhos temporários (pe-
quenos serviços) para contribuir 
na renda da família e estudam 
no próprio assentamento.
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O Assentamento Planalto I, atualmente tem uma média de 35 famílias, 
sua formação se deu na década de 1980, período que foi feito o loteamento 
Novo Córrego. Relativamente organizada do ponto de vista das infraestru-
turas e dos grupos de jovens. Porém existe divisão interna entre associações 
de moradores. Essa comunidade está a uma distância maior em relação a 
EFC, portanto há menos conflitos com a empresa a Vale S. A. Três jovens 
(homens) da comunidade participam da turma de formação política.

O bairro Piquiá de Baixo tem 
cerca de 1.100 pessoas que sofrem 
com a poluição. O bairro já exis-
tia há pelo menos 15 anos antes 
da chegada das Siderúrgicas Vie-
na, Fergumar, Pindaré, Simasa e 
Gusa Nordeste, que se instalaram 

Assentamento Planalto I - Açailândia (MA)

Piquiá de Baixo - Açailândia (MA)

Siderúrgicas instaladas em Piquiá de Baixo. Foto: Idayane Ferreira, dezembro de 2019)

no bairro a partir do final dos anos 
80, com as operações cotidianas de 
produção de ferro-gusa, que pro-
vocam até os dias atuais uma forte 
poluição do rio, ar e solo prejudi-
cando a saúde dos moradores. O 
bairro também sofre impactos ge-
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rados pela da Estrada de Ferro e do 
entreposto de minério da Vale S.A.

Desde 2005, a Associação Co-
munitária dos Moradores do Pi-
quiá (ACMP) tem se mobilizado 
frente a essas violações e encami-
nhado denúncias a distintos ór-
gãos a respeito da grave situação 
decorrente dos altos índices de po-
luição. Laudos técnicos realizados 
por profissionais idôneos já ates-

As comunidades rurais limítrofes 
localizadas em uma área de assenta-
mento rural federal2. Pertencem ao 
Projeto de Assentamento P.A. União, 
Portugal e Santo Antônio, que foi 
criado em 11 de julho de 1991, após 
um intenso processo de luta pela ter-
ra. Boa parte de sua população ocu-
pou o território nas décadas anterio-
res, vindas de fluxos migratórios de 
camponeses “sem-terra” maranhen-
ses e também de outros estados das 
regiões Norte e Nordeste do país.

Nas comunidades, ao todo, ha-
bitam, aproximadamente, 184 fa-

2 O assentamento é uma área de propriedade coletiva pertencente à União e destinada à 
reforma agrária. As famílias ali residentes são ditas “assentadas” e possuem uma conces-
são federal de uso da terra.

taram pelo menos desde 2007 a 
inviabilidade da convivência entre 
as indústrias e assentamentos hu-
manos naquela localidade.

A situação vivida pelos morado-
res de Piquiá de Baixo fez com que, 
há pelo menos, oito anos se inicias-
se uma negociação, conduzida pelo 
Ministério Público do Estado do Ma-
ranhão, em vista do reassentamen-
to coletivo de toda a comunidade.

mílias (cerca de 850 pessoas) que 
vivem basicamente da agricultura 
e pecuária.  A economia local de-
senvolve-se em torno das ativida-
des da agropecuária e pesca. Com 
potencial de desenvolvimento eco-
nômico no cultivo de hortaliças 
e frutas. Para o complemento na 
renda, a maioria das famílias são 
beneficiárias dos programas do 
Governo Federal: Bolsa Família, 
Benefício de Prestação Continua-
da (BPC), Salário Maternidade e 
Benefício do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS). 

CONTEXTO DA REGIÃO DAS COMUNIDADES VILA CONCÓRDIA
E VILA UNIÃO EM BURITICUPU (MA).

Vila Concórdia e Vila União - Buriticupu (MA)

MUNICÍPIO DE BURITICUPU (MA)



3 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA

O abastecimento de água é 
precário, advém de um poço cons-
truído pelo INCRA3 e é distribuída 
sem tratamento para o consumo 
da população. Alguns moradores 
costumam tratar a água com fer-
vura e usar hipoclorito, orientados 
pelos agentes públicos de saúde 
da região. Não existe saneamento 
básico, nem coleta de lixo. O local 
dispõe de energia elétrica domici-

liar e iluminação pública forneci-
da pela Equatorial Energia. Não 
dispõe do serviço de telefonia fixa 
e nem móvel, apenas internet par-
ticular, porém de má qualidade. 

A Vila União possui posto de 
saúde, onde são prestados serviços 
de: curativos, vacinação, aferição 
de pressão, desenvolvidos os pro-
gramas de pré-natal; distribuição 
de preservativos masculinos e an-

15Escola de Formação Política e Técnica em Direitos Humanos



ticoncepcionais e acompanha-
mento aos hipertensos e dia-
béticos. O posto conta com o 
atendimento de uma agente de 
saúde (que atende duas comu-
nidades: Vila Concórdia e Vila 
União). Para serviços de saúde 
mais complexos os moradores 
deslocam-se para o município 
de Buriticupu. 

Vila União possui uma 
escola de nível Infantil e fun-
damental que também atende 
os alunos da comunidade Vila 
Concórdia. A escola funciona 
nos turnos matutino e vesper-
tino. Os estudantes que neces-
sitam de educação de nível mé-
dio deslocam-se para o povoado 
Vila Pindaré (mais conhecida 
por Presa de Porco) ou ao mu-
nicípio de Buriticupu que dis-
ponibiliza um ônibus escolar. 

As comunidades são corta-
das pela duplicação da EFC. As 
duas integram uma área iden-
tificada como Área de Influên-
cia Direta do empreendimento, 
significando dizer que a empre-
sa reconhece, por meio do Estu-
do de Impacto Ambiental (EIA) 
e Plano Básico Ambiental (PBA) 
que as obras do seu empreen-
dimento impactam o meio am-
biente e consequentemente, os 
modos de vida dessas popula-
ções. Desde o início e término 

da construção da duplicação 
da EFC a empresa não tem 
cumprido com suas responsa-
bilidades. Em 2012 através de 
um protesto das comunidades 
a empresa construiu uma pas-
sarela na Vila Concórdia (po-
rém inadequada). 

As comunidades ficam a 
uma distância considerável 
da sede do município, além 
disso não dispõe de transpor-
te público, fator que dificulta 
o acesso às instituições de jus-
tiça e que demonstra o des-
caso do poder público local. 
Em 2017 com o apoio da Rede 
Pam-Amazônica (REPAM) foi 
possível organizar uma estra-
tégia de exigibilidade de direi-
tos, com a denúncia por meio 
de audiência temática perante 
a CIDH-OEA (Comissão Inte-
ramericana de Direitos Hu-
manos) em Washington.

Em 2017 algumas lideran-
ças voltaram a atuar junto a 
JnT, com uma boa organiza-
ção da comunidade católica e 
construção coletiva contínua 
da memória da comunidade. 
Em processo de luta e de em-
poderamento de lideranças. 
Nestas comunidades o traba-
lho da JnT tem foco no forta-
lecimento organizativo das 
mesmas e no acesso à justiça.
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A Terra Indígena Rio Pindaré é composta por oito aldeias com 
15.225 hectares e 303 famílias no território. A Terra Indígena (TI) é afe-
tada pela Estrada de Ferro Carajás, cujos trilhos passam a cerca de 12 
quilômetros do território. 

4 O acompanhamento dessa Terra Indígena dá-se através dos parceiros e parceiras da Co-
missão Indigenista Missionária – CIMI. Através de participantes desse territorio foram 
convidado mais 3 indígenas da TI Caru, Aldeia Maçaranduba, do municipio de Bom Jardim 
do estado do Maranhão. Embora não tenhamos inserido essa terra indígena, ela também 
se encontra na área de influência da Estrada de Ferro Carajás. No início na mobilização dos 
participantes para a turma os indígenas foram convidados para fortalecer o engajamen-
to e contribuir no processo de luta e mobilização dos jovens indígenas de seu território. 
Atualmente, dois jovens indígenas homens participam ativamente das atividades da JnT.

Terra Indígena4 Rio Pindaré - Aldeia Tabocal - Bom Jardim (MA) 

CONTEXTO DA REGIÃO DAS COMUNIDADES DE BOM JESUS, 
ITAPECURU MIRIM, ARARI E SÃO LUIS

MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SÃO LUÍS (MA)
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A comunidade indígena já está no território há mais de 150 anos. Os 
povos originários são advindos do litoral e da região sul do Maranhão, e 
vieram fugindo de invasores dos locais onde moravam. Atualmente, no 
território dos povos Guajajara cada aldeia tem duas lideranças e algumas 
ainda mantêm a figura do Pajé (pessoa de destaque nas aldeias). Dentre 
elas, há a Aldeia Tabocal, situada às margens do rio Pindaré, limítrofe 
do território. A aldeia originou-se de um centro de plantio feito por um 
casal de índígenas chamados Catarina Guajajara e Carneiro Guajajara, 
no qual, posteriormente, acolheram nas terras outros indígenas dando 
origem a aldeia Januária e as demais que constituem em oitos aldeias. 
Atualmente, na aldeia Tabocal, mais especificamente, vivem 40 famílias. 
O sistema organizacional estrutura-se administrativamente, tendo dois 
Caciques, um Pajé e dois líderes jovens.

A base econômica e de subsistência gira em torno do plantio de man-
dioca e arroz, caça, pesca e da produção e venda de poucos objetos ar-
tesanais. Antigamente, antes do contato maior com os não indígenas, 
nas aldeias o modo de vida baseava-se mais na base da coletividade, 
todos participavam e era como uma festa tradicional. Acontecia pescaria 
comunitária que reunia toda as comunidades, esse momento era chama-
do de “tinquijo”. Acontecia também o processo de trocas de alimentos, 
artesanato e utensílios domésticos. Na atualidade acontece apenas co-
mercialização de artesanato e também de peixes. Na Aldeia Tabocal há 
apenas uma escola de nível fundamental com duas salas de aulas sendo 
insuficiente para a comunidade.
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Há mais de 80 anos, os qui-
lombolas de Santa Rosa dos Pre-
tos, em Itapecuru-Mirim, Ma-
ranhão, enfrentam a poluição, 
assoreamento e aterramento de 
seus cursos d´água, como igara-
pés e rios, seja pela Estrada de 
Ferro Carajás, da transnacional 
de mineração Vale S.A., seja pela 
estrada de ferro Transnordesti-
na, pelos três linhões de energia 
da Eletronorte e dois da CEMAR 
(Companhia Energética do Mara-
nhão), seja pela BR 135, do go-
verno federal.

Todos esses grandes empreen-
dimentos violam o direito à água 
dos quilombolas, que também per-

Santa Rosa dos Pretos. Foto: Andressa Zumpano

Quilombo Santa Rosa dos Pretos - Itapecuru Mirim (MA)

dem sua fonte de alimento e renda 
ao ficarem sem os peixes que sem-
pre pescaram. Os empreendimen-
tos também retalham o território 
quilombola, roubam porções de 
terras produtivas, causam polui-
ção sonora, do ar, e centenas de 
mortes por atropelamento no caso 
da BR e das estradas de ferro.

As lideranças de Santa Rosa 
dos Pretos vêm denunciando es-
sas violações há anos, em diver-
sas instâncias dos órgãos públi-
cos, na imprensa, nas discussões 
junto a movimentos sociais e en-
tidades aliadas.

Em 2011, o Ministério Públi-
co Federal (MPF) instaurou uma 



5 Fonte: https://aguaparalospueblos.org/pt/campanha-brasil/
6 Fonte: relatório “Direitos Humanos e Empresas: a Vale S.A. e as estratégias de 
dominação, violações e conflitos envolvendo territórios, água, raça e gênero”. 
Uma publicação da organização Justiça nos Trilhos (fevereiro de 2020).

O município maranhense de Arari conta com uma população 
de 29.764 pessoas, está inserido na denominada “Área de Influência 
Direta da EFC” e é abrangido pela “Área de Preservação Ambiental 
(APA) da Baixada Maranhense”. Localizada na Amazônia Legal ma-
ranhense, em zona de transição entre os biomas Amazônia e Cer-
rado, com influência dos ambientes costeiros e marinhos, a região 
representa o maior conjunto de bacias lacustres do Nordeste6. 

Em sua zona rural está Mutum II  um aglomerado de pe-
quenos povoados com cerca de 220 moradores. São eles Flechal, 
Mutum, Carneiro e Boca de Mel e ficam às margens da Estrada 
de Ferro Carajás, altura do quilômetro 121.

A APA da Baixada Maranhense é caracterizada pela presença 
de manguezais e babaçuais, campos inundáveis, onde moram 
pescadores, agricultores familiares, quebradeiras de coco, indí-
genas e quilombolas. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a 
APA da Baixada enfrenta uma série de ameaças, as mais críticas 

Ação Civil Pública (ACP) con-
tra a Vale S.A. e Ibama por 
violações cometidas por 
ambos contra quilombolas 
de Santa Rosa dos Pretos e 
Monge Belo na duplicação 
da Estrada de Ferro Carajás 
(EFC), da Vale. Santa Rosa 
dos Pretos conseguiu que a 
transnacional fosse conde-
nada em 2012 a realizar uma 
série de reparações e ações 
de mitigação dos impactos 
causados.

Mutum II - Arari (MA)

Entre as reparações, está 
a recuperação de um igara-
pé que a empresa concretou 
e fez praticamente secar – o 
igarapé tinha fama entre os 
quilombolas por ser rico em 
peixes e de não secar nunca, 
nem durante o verão nor-
destino. Sete anos depois 
da condenação, a empresa 
nunca recuperou o igarapé e 
nem cumpriu com a maioria 
das obrigações às quais foi 
submetida em juízo5.
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ligadas à pecuária intensiva e extensiva, a agricultura não sus-
tentável e a EFC, que representa classificação de ameaça alta em 
relação ao complexo de lagos e espécies caçadas.

Para a construção, ampliação e duplicação da EFC, foi afeta-
da uma quantidade incalculável de cursos d’água, considerando a 
grande extensão da ferrovia em áreas de campos alagados, rios, 
córregos e igarapés. Falando especificamente da área próxima a 
Mutum II, tem-se que as planícies baixas que alagam durante 
a temporada das chuvas criam enormes lagoas em determina-
dos meses do ano. Porém, o assoreamento dos igarapés e demais 
cursos d’água tem alterado profundamente, ao longo dos anos, o 
trabalho, o lazer, a segurança alimentar e a saúde dos moradores.

As bases das casas dos moradores de Mutum II, a maioria de 
“taipa”7, sofrem com a trepidação a cada vez que o trem passa, 
e rachaduras nas casas são mais presentes quanto maior é a 
proximidade da ferrovia. O mesmo ocorre na escola do povoado.

7 A maioria das casas nas comunidades são de Pau a Pique, também conhecidas 
como de Taipa, construídas de madeira e barro.  As estruturas das paredes são 
levantadas com madeiras amarradas com cipós formando um grande painel, 
tampadas com barro a mão e cobertas de palhas. As palhas e as madeiras são ex-
traídas de coco babacu e/ou de bambu, vegetação presente no Nordeste do Brasil.



O povoado do Taim, localiza-
-se na zona rural de São Luís, 
ao sudoeste da ilha, mais preci-
samente próximo ao Complexo 
Portuário do Itaqui, às margens 
da Baía de São Marcos. A comu-
nidade residente está em cons-
tante contato com a natureza e, 
portanto, muitas de suas ativida-
des, como a pesca, agricultura e 
extrativismo vegetal dependem 
de conhecimentos naturais que 
são passados de geração em ge-
ração. Apesar dessa harmonia 

Taim - São Luís (MA)

proporcionada por seus habitan-
tes, o local e suas riquezas são 
alvos de interesse para empre-
sas (mineradoras e indústrias, 
públicas e privadas) e ainda de 
pesquisadores que visam somen-
te a apropriação intelectual não 
recíproca do que a região e seu 
povoado têm a oferecer.

Há mais de 40 anos, essa po-
pulação vem sofrendo com a im-
plementação de projetos de desen-
volvimento econômico que visam 
a exploração dos ricos recursos 
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8 Fonte: https://petbioufma.wordpress.com/projetos/todos-pelo-taim/

minerais da região. Empresas 
com interesse de extrair minerais 
como ferro, bauxita, manganês 
e ouro chegam na comunida-
de oferecendo empregos para os 
moradores, mas não cumprem 
o acordo, deixando-os à espera e 
ocasionando na degradação am-
biental e, consequentemente, na 
alteração do modo de vida dessas 

pessoas, além da ameaça cons-
tante de realocações das famílias. 
Em virtude disso, a União dos 
Moradores do Taim, em parceria 
a comunidades próximas, reivin-
dica ao IBAMA a categorização do 
local como Reserva Extrativista, 
com o intuito de proteger os inte-
resses da comunidade e seu modo 
de vida tradicional.8
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MEMÓRIA 
DOS NOSSOS 
ENCONTROS9

Atividade de Formalização da primeira turma de formação de lide-
ranças comunitárias do polo de Açailândia (polo sul). Após o período 
de mobilização com os jovens esse encontro teve um caráter mais de 
organização e preparação da turma. O objetivo dessa atividade foi apre-

Cada um com seu caderno, abril de 2019

9 Registramos aqui alguns dos encontros realizados de 2019 a 2021.

Casa Familiar Rural de Açailândia (26 a 28 de abril de 2019) - 
Açailândia (MA)



25Escola de Formação Política e Técnica em Direitos Humanos

Bom Jesus das Selvas, junho de 2019

 O tema dessa atividade foi: 
Como funciona o estado. Tinha 
como objetivo comprender e vi-
sualizar o que é e como funciona 
o Estado. Relacionar a função do 

sentar a temática central da formação e dos temas de cada encontro e 
a construção coletiva de um calendário com datas e propostas de subte-
mas para as formações correlacionadas aos problemas nas comunidades 
para o decorrer do ano. Aproveitamos a oportunidade e compartilhamos 
a experiência da primeira turma de formação realizada por JnT nos anos 
de 2015-2016. Dedicamos parte do último dia para costumizar cadernos 
para o período da formação, um incentivo à escrita e à valorização da 
memória de nossa escola. Cada participante recebeu um caderno para 
colocar uma capa de tecido, o momento foi conduzido por uma assessora 
que orientou o trabalho. Obtivemos uma participação de aproximada-
mente 30 jovens e adolescentes. A atividade foi satisfatória e resultou no 
fechamento da lista de participantes para a Turma da Formação Política 
– polo de Açailândia.

Casa Familiar Rural de Bom de Jesus (14 a 16 de junho de 2019) - 
Bom Jesus das Selvas (MA)

Estado com as ações dos megaem-
preendimentos. Refletir através de 
dinâmicas de grupos e relacionar 
com a ações de organização do Es-
tado em nossa sociedade.
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O tema desse 
encontro foi 
“Espaços de 
Diálogo e 
Estratégias de 
Resistência” e 
proporcionou 
o intercâmbio 
e participação 
de jovens das 
comunidades 
Cajueiro, 
Taim, Sítio do 
Meio, Santa 
Rosa dos 
Pretos, Vila 
Diamante, 
Mutum II e 
Capotal.

Comunidades 
Taim e 
Cajueiro
(5 a 7 julho 
de 2019) - 
São Luís 
(MA)

Assentamento Planalto I (27 a 29 de setembro 
de 2019) - Açailândia (MA)

O tema dessa atividade focou na - Agroeco-
logia e responsabilização de empresas: Identifi-
car e analisar junto aos participantes os impac-
tos socioambientais da agricultura moderna 
nos territórios e nas relações sociais. Conhecer 
a agroecologia como ferramenta útil para a ge-
ração de alternativas econômicas à mineração 
e como instrumento de emancipação dos jovens 
rurais e das mulheres camponesas. Apontar 
noções gerais sobre responsabilização de em-
presas. Apresentar as diferenças entre respon-
sabilização de empresas e responsabilidade so-
cial corporativa.
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O tema do encontro foi “Direitos Humanos e Empresas: a 
comunicação como ferramenta de construção do Bem Viver”. 
Nesse momento buscou-se construir debates transversais sobre 
gênero, raça e memória das comunidades a partir da perspectiva 
dos Direitos Humanos; fortalecer as redes de afeto e de articu-
lação política entre comunidades maranhenses atingidas pela 
Vale; e criar espaço para o envolvimento da juventude entre si, 
com os territórios, com a natureza, com a ancestralidade e com 
a tomada de decisão sobre suas histórias.

Quilombo Santa Rosa dos Pretos (27 a 29 de setembro de 2019) 
- Itapecuru Mirim (MA)

O tema discutido nessa atividade foi Direitos Humanos 
em territórios afetados por grandes empresas. Possibilitou 
que os/as jovens compreendessem o conceito de Direitos Hu-
manos, e fossem capazes de identificá-los, defendê-lo e rei-

Guardiões de Santa Rosa.

Piquiá de Baixo (15 a 17 de novembro de 2019) - Açailândia (MA)



vindicá-los por meio dos mecanismos políticos e administrativos, de 
acordo com as necessidades dos coletivos que participavam e de suas 
respectivas comunidades. Buscou proporcionar aos jovens a compre-
ensão dos Direitos Humanos a partir de suas próprias vidas. Que os/
as jovens conhecessem a história e estrutura dos Direitos Humanos. 
Que eles/as sejam capazes de identificar na práxis do cotidiano os 
Direitos Humanos violados pelo impacto das mineradoras e demais 
empreendimentos empresariais que atuam na região. E que os/as jo-
vens adotassem a campanha de defesa da água como ação concreta de 
defesa dos Direitos Humanos.

Piquiá de Baixo, novembro de 2019.
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O tema discutido nessa 
atividade foi Comunicação 
Popular em prol do direito à 
agua nos territórios. Nosso 
objetivo foi debater o direito à 
água nos territórios por meio 
de ferramentas de comuni-
cação. Buscamos produzir 

Assentamento Francisco Romão - Açailândia (MA)
(24 a 26 de janeiro de 2020)

materiais sobre a importân-
cia do acesso à água nos ter-
ritórios. Também conhecer a 
situação das águas no Brasil e 
no mundo e utilizar a comu-
nicação como ferramenta de 
denúncia em relação aos im-
pactos sobre a água.
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AS MUDANÇAS 
PARA O VIRTUAL

Os encontros da semana de Narrativas Insurgentes: Trocas e Parti-
lhas entre os Jovens da Formação Política, aconteceram entre os dias 29 
de junho e 03 de julho, com formações internas e lives externas. Durante 
a semana aconteceu uma série de atividades desenvolvidas de forma on-
line por meio dos Apps: Google Meet, Instagram e Youtube. 

10 Canção cantada durante a semana de narrativas insurgentes. 

Tudo aconteceu num certo dia
Hora de ave maria o universo vi gerar
No princípio o verbo se fez fogo
Nem atlas tinha o globo
Mas tinha nome o lugar
Era terra, terra
E fez, o criador, a natureza
Fez os campos e florestas
Fez os bichos, fez o mar
Fez por fim, então, a rebeldia
Que nos dá a garantia
Que nos leva a lutar
Pela terra, terra
Madre terra nossa esperança

Semana de Narrativas insurgentes: Trocas e Partilhas entre os 
Jovens da Formação Política (29 de junho a 03 de julho de 2020)

Onde a vida dá seus frutos
O teu filho vem cantar
Ser e ter o sonho por inteiro
Ser sem-terra, ser guerreiro
Com a missão de semear
À terra, terra
Mas apesar de tudo isso
O latifúndio é feito um inço
Que precisa acabar
Romper as cercas da ignorância
Que produz a intolerância
Terra é de quem plantar
À terra, terra.10

(O Teatro Mágico) 

"Canção da Terra"
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Encontro Virtual: Mineração, direitos e estratégias da Vale
(12 de setembro de 2020). 

Esse encontro aconteceu no dia 12 de setembro de 2020 e objetivou 
apresentar as estratégias de dominação da empresa Vale S.A.  bem como 
seus interesses no avanço da exploração de minério de ferro. Também 
foi debatido sobre os Direitos Humanos violados por grandes empresas 
quando elas chegam nos territórios.

Encontro Virtual: Princípios Orientadores, responsabilidades
das empresas e do Estado (10 de outubro de 2020)

Esse encontro ocorreu no dia 10 de outubro de 2020 e buscou apre-
sentar o documento “Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos 
Humanos” elaborado pela Organização das Nações Unidas em 2011. Por 
um viés crítico buscou abordar as lacunas e limitações do documento 
confrontando-o com as realidades das comunidades dos jovens. Nele foi 
apresentado a animação do infográfico sobre os impactos da Vale S.A. 
nas comunidades Piquiá de Baixo e Santa Rosa dos Pretos.
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OS IMPACTOS DA VALE S.A. NAS COMUNIDADES PIQUIÁ DE BAIXO E SANTA ROSA DOS PRETOS



Encontro Virtual: Racismo Ambiental
(14 de novembro de 2020)

Esse encontro ocorreu no dia 14 de novembro de 2020 e o 
principal objetico foi aproximar o conceito de racismo ambiental 
das realidades dos e das jovens inseridos nos encontros de for-
mação política, buscou apresentar exemplos de racismo ambien-
tal no contexto da mineração e das ações de grandes empresas.

Encontro Virtual: Estratégias de lutas das comunidades
(16 de janeiro de 2021)

Esse encontro ocorreu no dia 16 de janeiro de 2021 e bus-
cou compartilhar as estratégias de lutas, resistências, organi-
zação e mobilização nas comunidades afetadas por grandes 
projetos, especialmente os projetos de mineração.
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No dia 19 de março de 2021 ocorreu o intercâmbio entre as 
juventudes do Maranhão inseridas no processo de formação 
política com os/as representantes de outros processos forma-
tivos vividos em países como Argentina, Peru e Colômbia. Foi 
uma experiência de troca de saberes e partilhas e a celebração 
da Escola de Formação Política iniciada em 2019. 

Encontro Virtual: Intercâmbio das Escolas de Formação 
Política entre os países Argentina, Brasil, Colômbia e 
Peru (19 de março de 2021)
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FALAS DAS 
JUVENTUDES
E DE TODOS 
E TODAS QUE 
CONSTROEM 
A FORMAÇÃO 
POLÍTICA  

“O que tem sido o processo da formação? Qual 
o sentido dele? É a construção do protagonismo 
jovem, o jovem que não abria a boca vir a se ex-
pressar e fazer ressoar sua voz. A formação políti-
ca contribui para a emergência do protagonismo 
dos jovens”

 JOÉRCIO PIRES
GEDMMA e Justiça nos Trilhos
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“A formação po-
lítica foi uma das 
maiores experiên-
cias que a gente 
viveu. Primeiro no 
polo norte e depois 
no polo sul, foi 
um aprendizado 
medonho (muito 
grande) que mu-
dou praticamente 
as nossas formas 
de viver e de en-
carar os desafios, 
de juntar a nossa 
experiência a gen-

RAIMUNDO
Quilombo Rampa

te era muito pouco conhecido e muito 
pouco conhecedor de outras realidades 
igual a nossas”

“Fiquei aqui pensando no que significava esse es-

paço que é a Formação Política. E aí fiquei pen-

sando nesse espaço como um solo fértil, ou me-

lhor como uma possibilidade de refertilizar o solo. 

Como se cada um carregasse aqui uma semente, 

uma semente importante pra que a gente tornas-

se a reconstruir nossas florestas pra que a gente 

continuasse a preservar nossos rios”
CÍNDIA BRUSTOLI

GEDMMA
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RAIMUNDO
Quilombo Rampa

“... não é um projeto finalizando, 
mas sim começando, não é? a trilhar 
novas estradas e que a gente possa, 
não é? sempre ter um maior cuidado 
com as Formações Política mediante 
todo o processo de envolvimento 
virtual para com o nosso povo, sabe? 
Pensando que a fonte vital está nas 
Formações Política, onde a gente 
consegue trocar os conhecimentos, 
né? Pela nossa sabedoria 
transmitida pelas relações com a 
natureza”

ANACLETA PIRES
Quilombo Santa Rosa dos Pretos

“foi uma mudança de  perspectivas uma 
mudança de tomadas de decisões de po-
tencialização da nossa vivência enquanto 
quilombolas de pessoas que buscam a par-
tir das suas comunidades, tentar quebrar 
com as barreiras existentes a nossa frente, 
o preconceito, o racismo, a intolerância e 
todas as formas negativas que são coloca-
das no nosso caminho e a experiência que 
a gente viveu as idas para as comunida-
des Santa Rosa, Piquiá de Baixo, Francisco 
Romão, trouxe um acalento na alma, uma 
esperança no coração e uma animação ta-
manha, para a gente continuar na nossa 
luta continuar com o compromisso que te-
mos a partir da comunicação a partir das 
nossas experiências”
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“Fiquei pensando como esse espaço de fertilidade e 
de beleza é um espaço de coletividade e onde cada 
um traz sua sementinha, onde cada um traz seu 
potinho de terra pra que a gente possa reflorestar. 
Então, o solo, nossas comunidades, os nossos lugares 
e das nossas relações que é isso que a gente precisa 
tá forte, a gente precisa se sentir transformando esse 
mundo que é um mundo difícil e aqui a gente gesta 

como semente essa possibilidade”

CÍNDIA BRUSTOLI
GEDMMA

“Quero muito agradecer por fazer parte da formação políti-
ca, tendo sido da primeira turma e podendo hoje continuar 
mobilizando e multiplicando a experiência. Fico muito feliz 
em ser uma educadora e liderança que se formou neste 
processo. Vou colaborar para que a formação política nunca 
pare. Na pandemia não tem sido nada fácil... mas que bom 
que podemos continuar a nos encontrar ao menos virtual-
mente! Moro numa comunidade, o Taim, onde ainda tem 
muito verde, mas tem também muita maldade de pesso-
as que querem nos impedir de viver em nosso território, 
preservando a natureza e nossas tradições. Elas tentam 
nos atingir de todo modo, mas nós fazemos o possível para 
preservar o que recebemos dos nossos ancestrais. O melhor 
recurso é a mãe terra, a solidariedade entre todos os seres. 
Infelizmente hoje tem muito desmatamento, faltam política 
públicas adequadas. A formação política é uma fonte de for-
ça e resistência, pois nos oferece os instrumentos e os apoios 
necessários para nossa luta.”

FRANCIVÂNIA
Comunidade Taim
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“A formação política me deu várias oportunidades 
para aprender o que tem em mim, me ensinou a me 

expressar, a tomar consciência sobre a importância da 
água, a fazer surgir coisas boas como a peça de teatro 
de nós jovens que se chama Somos Todos Água. Nossa 
luta não é só nossa, mas do bairro todo. Os encontros 
de formação política, presenciais e virtuais, mostram 

que cada um tem uma história e uma luta para contar. 
Agradeço a oportunidade de conhecer vários lugares 

onde encontrei pessoas impressionantes, excepcionais, 
cada uma com sua história, com seu sonho de um 

território habitável e saudável para morar. Formação 
política é um termo de luta para todos, pois todos 

merecemos nossos direitos”

KELLY DA SILVA
Comunidade Piquiá de Baixo
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“Todo esse processo que nos proporciona enquanto jovens 
né, essa mudança muito grande de você buscar ter a sua voz 
respeitada. As pessoas olham a gente do jeito que a gente é, 
a gente não precisa mudar para se inserir nesses espaços da 
formação política, então o mais bonito disso tudo é isso, um 
jovem ali e outro aculá em realidades iguais e espaços diferen-
tes, mas que ao se encontrar se completam, porque todos falam 
a mesma língua a simplicidade, a realidade então isso é muito 
bonito, isso é muito tocante na formação política”

RAIMUNDO
Quilombo Rampa

A formação é aquilo que tem produzido 
impactos parecidos em comunidades e lugares 

muito diferentes. Ela trouxe para nós muito 
conhecimento, muito saber e partilha. Ela é voz 
e ouvido. A gente compartilhando o que vive e o 
que sente. A formação política tem nos ajudado 

muito em nosso desenvolvimento pessoal”

GABRIELLE
Comunidade Francisco Romão



SEGUIREMOS 
JUNTOS E JUNTAS 
NA CONSTRUÇÃO
DE NOVOS MUNDOS 
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