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É com satisfação e orgulho que apresentamos a você esta publicação, 
fruto do Seminário Internacional sobre Direitos Humanos e Empresas 
– “Povos, comunidades, natureza: insurgências frente ao extrativismo 

predatório”, realizado entre 15 e 19 de março de 2021.
 O Seminário foi pensado como uma das ações do Projeto “Empresas 
Transnacionais e Princípios Orientadores: em busca de mecanismos 
efetivos para a proteção dos Direitos Humanos na América Latina”, 

pela União ropeia. Fizeram parte desse projeto as organizações Justiça 
nos Trilhos (Brasil), CooperAcción (Peru), Pensamiento y Acción Social 
(Colômbia) e Bienaventurados los Pobres (Argentina). 
 O Seminário foi promovido por Justiça nos Trilhos (JnT), Grupo 
de Estudos: Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente da UFMA 
(GEDMMA), Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), e Grupo de Trabalho sobre 
Fronteiras, Regionalização e Globalização na América do Conselho Latino-
americano de Ciências Sociais (Clacso). 
 JnT é uma organização que atua para exigir o respeito, a 
proteção e a efetivação dos Direitos Humanos e da natureza frente às 
violações decorrentes da cadeia de mineração (estruturas logísticas, 
empreendimentos siderúrgicos, monocultivos, etc.), especialmente com 
as comunidades situadas ao longo do Corredor Carajás, no estado 
do Maranhão. O Grupo de Trabalho “Fronteras, Regionalización y 
Globalización” do Clacso, é um grupo de mais de 190 pesquisadores de 
instituições e organizações de 17 países, dos quais cinco são europeus. 
O grupo desenvolve o Projeto Coletivo “Espaços globais para a expansão 
do capital transnacional no continente americano” sob a perspectiva 
de pesquisa para a ação, juntamente com pesquisadores, membros de 
organizações sociais e comunidades. O GEDMMA se constitui em um 
espaço de estudos, de consultoria técnica e de elaboração e realização 
de projetos de pesquisa e extensão universitária que promovam o 
fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem e criem canais de 
interação com grupos e instituições vinculados ou não ao meio acadêmico. 

comunidades tradicionais na Amazônia brasileira, na região do MATOPIBA 
(Maranhão-Tocantins-Piauí-Bahia) e no Estado do Maranhão.
 De mãos dadas buscamos realizar um seminário internacional 
para: [1] sensibilizar e mobilizar segmentos sociais sobre as violações 
de direitos socioambientais e situações de injustiça e racismo ambiental 
causados por grandes empreendimentos extrativistas, como a mineração 
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e o agronegócio; [2] denunciar as violações dos direitos e racismo 
ambiental contra povos e comunidades afetados pela cadeia de produção 
extrativista capitalista, com ênfase nas consequências negativas para as 
mulheres; [3] debater propostas de alternativas ao desenvolvimento; [4] 
incidir politicamente junto a instituições públicas e empresas para exigir 
a proteção dos povos e comunidades afetados e a reparação dos danos 
causados pelas atividades de grandes empreendimentos extrativistas; [5] 
promover a articulação de organizações, movimentos e redes; [6] partilhar 
experiências de organização comunitária, formação política, reivindicação 
de direitos e resistências. 
 Por meio desta publicação, queremos estender no tempo e ampliar 
para mais pessoas o alcance dos objetivos descritos acima. Queremos 
partilhar uma experiência exitosa que pode ajudar outros e outras nas 
lutas pelos Direitos Humanos e contra o extrativismo predatório. Aqui 

trazida por um grupo de excelentes expositores convidados/as –, bem 
como a memória dos grupos de trabalho, minicursos, rodas de conversas, 
lançamentos de livros e homenagens realizados no decorrer do Seminário. 
 O que deu vida a esta publicação foi um processo de sistematização 
e escrita jornalística que contou com a participação de oito comunicadores 
e comunicadoras dedicados a escrever 14 textos. Portanto, não temos 
aqui uma simples relatoria de um seminário, mas uma memória crítica e 
apurada, que apresenta perspectivas, pontua horizontes e contradições. 
São textos escritos a partir de vivências durante o seminário, mas também 
anteriores a ele, pois cada comunicador e comunicadora envolvido/a com 
a escrita dessa revista, de alguma forma, se conecta e se relaciona com 
as temáticas discutidas nos diversos espaços do Seminário. 
 Trazemos para você leitor/a um documento vivo e pulsante com os 
valores, as resistências e as insurgências dos povos e comunidades  que 
defendem seus direitos, seus modos de vida, seus territórios e a natureza 
das agressões dos grandes interesses econômicos.
 Que esta produção inspire e desperte o interesse de vocês, e 
contribua para a construção de saberes e para a leitura crítica do mundo 
durante um momento singular que vivemos na história da humanidade. 

Boa leitura!
(Dom Tomás Balduino)
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Ser surpreendido por um grande projeto 
de infraestrutura ou de agronegócio, 
sem jamais ter sido consultado, é 

uma violação de direito compartilhada 
entre a maioria das comunidades latino-
americanas. Essa foi uma das principais 

do Seminário Internacional sobre 
Direitos Humanos e Empresas: “Povos, 
comunidades, natureza: insurgências 
frente ao extrativismo predatório”, 
realizado pela Justiça nos Trilhos no dia 
15 de março.

Denunciar as situações de injustiça 
desencadeadas pela mineração e o 
agronegócio e, também, partilhar possíveis 
caminhos de resistência foram outros 
objetivos do encontro, que aconteceu de 
forma virtual por conta das medidas de 
biossegurança para o enfrentamento da 
pandemia da Covid-19.
 
Quatro convidados contribuíram com suas 
experiências, nos âmbitos nacional e 
internacional, de resistência aos projetos 
de exploração dos recursos naturais e seus 

Raquel Maria Rigotto, médica associada 
do núcleo Trabalho Meio Ambiente 
(Tramas) da Universidade Federal do 
Ceará; Teresa Castellanos Ruiz, ativista 
social do México; Zica Pires, ilustradora, 
pedagoga e membro do Coletivo Agentes 

Quilombo Santa Rosa dos Pretos (MA), e 
Charles Trocate, educador, coordenador 

do Movimento pela Soberania Popular na 
Mineração (MAM) e um dos co- autores do 
livro “Quando vier o silêncio: o problema 
mineral brasileiro”.
 
A violação ao direito de consulta prévia foi 
uma constante nas falas dos participantes. 
Teresa Castellanos abriu as falas com a 
experiência dos 1,2 mil indígenas da 
comunidade Huexca, em Morelos, no 
centro do México, que lutam contra os 
impactos da construção de termoelétricas 
em seus territórios.

*Por Juliana Arini

Segundo a ativista pelos direitos humanos, 
a termoelétrica, que faz parte do Projeto 
Integral Morelos (PIM), da Comissão 
Federal de Eletricidade (CFE,) não trouxe 
qualquer benefício, apenas danos. A 
convulsão social local desencadeada pelo 
projeto fez com que a obra tivesse que 
ser concluída, em 2020, sob escolta da 
polícia federal mexicana. A usina inclui 
um megaprojeto de energia que prevê 
um gasoduto de gás natural cortando três 
estados do país. 
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“A termoelétrica foi feita, depois veio outro 
projeto, e as comunidades continuam sem 
serem ouvidas. O novo governo - sob o 
comando do presidente Andrés Manuel 
López Obrador, eleito em 2018 - disse que 
iria ouvir as comunidades. Acreditamos 
que não teria gasoduto e outras obras. 
Mas, quando pedimos uma audiência, o 
presidente não nos recebeu. E ainda fomos 
insultados pelos setores dominantes. 
Houve muitas ofensas, fomos acusados 
de estarmos sendo pagos pela economia 
estrangeira para incitar à sociedade”, 
conta a integrante da Frente dos Povos 
em Defesa da Terra e da Água de Morelos, 
Puebla e Tlaxcala.
 
Poluição sonora, contaminação da água 
e mortandade de peixes foram alguns 
dos impactos denunciados por Teresa. “É 
muito doloroso para todos. Muita gente 
usava água das barrancas para cultivos. 
Esse projeto não é viável aqui e nem em 
outro lugar. É parte de toda uma indústria 
das grandes minerações”, diz. 
 
O direito à consulta prévia é assegurado a 
todos os povos tradicionais, quilombolas 
e indígenas dos países signatários 
da Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho das Nações 
Unidas. Adotada pela OIT em 1989, é um 
importante marco para o reconhecimento 
do direito dos povos e comunidades 
tradicionais à consulta prévia, livre e 
informada acerca de qualquer projeto, 
medida ou iniciativa que afete seus 
direitos, vidas e  territórios.

concentram na América Latina porque os 
povos e comunidades tradicionais não são 

chamados para integrarem os processos 
de tomada de decisão dos governos, 
apesar da grande maioria dos impactos 
serem voltados para seus territórios, 
regiões fundamentais para o equilibro de 
todo continente.  

Webinário 1: Povos, comunidades, natureza: insurgências frente ao extrativismo predatório           15/03/21

Raquel reforça que os tempos atuais 
são uma era de extremos impactos, 
caracterizando o que se chama de 
Capitaloceno. O termo é uma contribuição 
ao conceito de Antropoceno, cunhado por  
Paul Crutzen, químico e meteorologista, 
e Eugene Stoermer, biólogo especialista 
em algas diatomáceas (responsáveis por 
50% do oxigênio do planeta). A palavra foi 
usada pela primeira vez em 2000 em uma 
publicação do Programa Internacional da 
Geosfera – Biosfear (IGBP).

Segundo os defensores do termo 
Capitaloceno, as atividades econômicas, e 
não apenas o ser humano, como se defende 
no Antropoceno, atuariam como uma força 
geológica determinante no planeta através 
das valorizações econômicas capitalistas 
de apropriação da natureza e de territórios 
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Webinário 1: Povos, comunidades, natureza: insurgências frente ao extrativismo predatório          15/03/21

em detrimento do viver social comunitário 
milenar. 
 
Os exemplos desses impactos e atividades 
afetariam a saúde do planeta e dos seres 
humanos. “A perda da soberania alimentar 
traz enorme sofrimento psíquico e social. 
Gera suicídio, depressão e tristeza na 
juventude. Também temos mais violência 
doméstica e urbana, exploração sexual 
de mulheres e meninas e vários casos 
de intoxicação aguda, malformações 
congênitas, crianças com puberdade 
precoce e doenças hepáticas”, conta. 

Para Raquel os próximos dez anos serão 
cruciais para novas escolhas. “O colapso 
socioambiental já traz um novo conjunto 
de riscos. Temos novas tempestades, 
migração de doenças e as atuais 
epidemias e pandemias (como a Covid-19 
que impacta toda vida na Terra há um ano). 

sem água para sobreviver”, alerta Raquel, 
indicando os próximos dez anos como um 
período fundamental para mitigarmos e 
adaptarmos riscos e ameaças à existência 
da vida humana. 

O educador e escritor Charles Trocate 
reforçou os alertas relembrando a forma 
como a mineração e o agronegócio 
desenvolveram-se. “Durante 400 anos, 
a mineração tornou-se o espaço mais 
antidemocrático da história do Brasil, 
sempre acobertada pela ação estatal”, diz. 
 

quanto a forma de produção agrícola seriam 
construções não apenas econômicas, 
mas também culturais. “O agronegócio 
não é uma simples forma de produção, 

é uma ideologia. É um jeito de pensar 
na sociedade brasileira, assim como a 

forma de tocar negócios em territórios de 
soberania popular”, diz.
 
Um exemplo dessa estrutura seriam as 

renda acaba toda apropriada por uma 
elite predatória, criada pelas empresas 
de mineração e agronegócio, através de 
grandes injustiças tributárias”, explica o 
escritor. 

A Lei Kandir (Lei Complementar de número 
87/1997) foi um dos mecanismos citados 
por Charles. Proposta pelo então presidente 
Fernando Henrique Cardoso, isenta de 
pagamento de impostos aos estados, 
produtos primários e semielaborados ou 
serviços voltados às exportações. Desde 
sua criação, a lei provoca polêmica entre os 
governadores dos estados exportadores, 
que alegam perdas de arrecadação com 
a isenção de tributos locais a atividades 
que levam bens nacionais ao mercado 
internacional sob forma de commodities.

Os efeitos dessa injustiça territorial 
seriam distorcidos pelo discurso da 
importante contribuição do agronegócio 
e da mineração para a economia. “Esse 
argumento  do superávit  primário e balança 
comercial é falacioso. Ambas ajudam, mas 
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as atividades herdam feições da mineração 
colonial de 400 anos”, diz. 

A ativista pelos direitos dos povos 
quilombolas Zica Pires lembrou a 
importância de ampliação dos olhares. “O 
corpo principal com o qual devemos nos 
preocupar estamos esquecendo. Estamos 
olhando pra uma ideia equivocada de que 
temos condição de viver. Viver onde? Sem 
a terra?”, diz. 

Zica reforçou a necessidade de união, 
esperança e radicalismo de ações. 
“Deixamos de acreditar na vida para 
acreditar na ideia da morte. A gente não 
tem que pensar que algo será possível 
enquanto acreditamos apenas em 
construções do homem. Precisamos ser 
radicais. Ser radical é ter coragem para 
defender a vida coletiva que não é de um 
grupo ou de outro, mas sim a da Terra. 
Nem que pra isso seja necessário destruir 
o que foi construído. Que futuro é esse que 
estamos projetando sem diferenças e sem 
a coletividade?”, indagou.
 
Entre os caminhos apontados para 
mudanças, os debatedores reforçaram a 
necessidade de construção de alianças. 
Teresa Castellanos relembrou os laços 
universais de todas as culturas. 

Charles Trocate reforçou a necessidade 
de resistência. 

e inevitabilidade do

Webinário 1: Povos, comunidades, natureza: insurgências frente ao extrativismo predatório           15/03/21

Charles também defendeu a criação de 
territórios livres de mineração e a revisão 
das injustiças tributárias, que reforçam 
o apoio estatal às atividades altamente 
impactantes.
 
As seis alternativas sistêmicas propostas 
pelo pensador boliviano Pablo Solón também 
foram relembradas nos debates sobre 
soluções para a crise global. “Precisamos 
defender o ecofeminismo, a desglobalização, 
a ecodependência, a interdependência, a 
superação do individualismo, através da ética 
do cuidado, com centralidade na produção 

que também relembrou a importância dos 
saberes ancestrais como caminho futuro. 

*Juliana Arini é jornalista e fotógrafa da 
Amazônia especializada na cobertura de temas 
socioambientais, economia, setor elétrico e 
educação.
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*Por Juliana Arini

O cerceamento do direito à água 
potável reverberou nos relatos 
das três participantes do 

frente ao extrativismo predatório”, que 
integrou o Seminário Internacional sobre 
Direitos Humanos e Empresas: “Povos, 
comunidades, natureza: insurgências frente 
ao extrativismo predatório”, produzido pela 
Justiça nos Trilhos, no dia 16 de março. 

Ausência do direito de ir e vir, violências 

primordiais também integraram os debates 
empreendidos por Marxa Nádia Chávez, 
ativista social da Bolívia; Sandra Amorim, 
integrante do Movimento pela Soberania 
Popular na Mineração (MAM) e liderança 
do quilombo Sítio São João, em Barcarena, 
Pará; e Rosana Mesquita, conselheira 
tutelar e integrante da União de Moradores 
do Taim, na zona rural de São Luís, capital 
do Maranhão. 

Ser mulher em um mundo machista 

região do Taim, onde mora, é um refúgio 
coberto por palmeiras naturais e cercada 
de manguezais, no sudoeste da Ilha de 
São Luiz. “Mas defender um território é 
defender  a nossa própria vida”, explicou 
a moradora da região espremida entre o 
complexo portuário e o distrito industrial da 
capital maranhense.

Durante quase duas décadas os moradores 
das comunidades do Cajueiro, Limoeiro, 
Porto Grande, Rio dos Cachorros, Ilha 
do Maranhão, Ilha do Tauá-Mirim  e Taim 
lutaram pela criação de uma Reserva 
Extrativista. A área resguarda manguezais, 
várzeas e nascentes, sendo local de 

reprodução de espécies como o mero e 
o peixe-boi, entre outras, ameaçadas de 
extinção.

As Resex são unidades de conservação 
previstas em lei federal nas quais a 
permanência de populações extrativistas 
tradicionais está aliada aos objetivos do uso 
sustentável dos recursos naturais. Essa 
proteção só foi garantida à comunidade do 
Taim em 2018, após decisão conquistada 
pelo Ministério Público Federal. Porém, 

da reserva não foi assinado pelo Governo 
Federal.  Empresas de mineração são as 
principais opositoras da Resex.

“Ao longo de todo o nosso tempo de luta pelo 
território esses empreendimentos dividiram 
muito a comunidade. Não bastasse tentar 
acabar com recursos naturais”, diz Rosana.

vida defendendo esse 
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Rosana conta que a proximidade da 
mineração nas localidade é cada vez maior. 
“Vemos nos nossos caminhos a mineradora 
de areia. E lembro que fazia esse trajeto e 
era tudo diferente. Deram licença pra eles 
operarem, mas sequer assinam o decreto 
da Resex. Não conseguimos entender a 
ganância desse povo ruim”, diz.

Os empreendimentos também têm 
impedido a gestão dos povos tradicionais 
sobre seus territórios. “Não podemos 
fazer uma manutenção na estrada porque 
é área de proteção da empresa. E ainda 
nos menosprezam por sermos mulheres 
e isso dói demais. Mas nos motiva a dizer 
que não. Não vamos parar e sempre 
vamos buscar mais companheiras para 
ter o entendimento que esse território nos 

Mineração, ameaças e contaminação da 
água também foram temas presentes na 
fala de Sandra Amorim, do quilombo Sítio 
São João, em Barcarena, no interior do 
Pará. Os povos locais resistem há três 
anos às consequências de graves crimes 

os rios da região foram contaminados 
pelo vazamento contínuo de bauxita das 
operações de um reservatório (DRS 2) da 
empresa mineradora norueguesa Hydro 
Alunorte.

As primeiras denúncias da contaminação 
surgiram em 2018, quando os rios locais 

Instituto Evandro Chagas (IEC) apontaram 
que a água usada pela comunidade de 
Barcarena continha chumbo, altos níveis 
de nitrato, sódio e alumínio, causadores 
de danos à saúde. Foi detectado um 
duto clandestino que fazia a ligação de 
reservatórios de rejeitos contaminados 
com os rios.

Webinário 2: Mulheres e comunidades frente ao extrativismo predatório     16/03/21

Sandra conta que até hoje os moradores 
recorrem à água dos rios da região para 
tomar banho e lavar louça. As empresas 
continuam a negar a contaminação. 

No relatório de sustentabilidade 
empresarial do grupo, a Hydro considera 
o empreendimento de Barcarena 
sustentável, pois este transfere renda por 
meio do pagamento de impostos ao estado 
do Pará. A Hydro nega a contaminação da 
água e da comunidade de Barcarena.

Segundo trechos do relatório publicado 
em 2018, “mais de 90 investigações e 

autoridades competentes, incluindo o 
órgão ambiental do estado do Pará, Semas 
(Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade), e o órgão ambiental 
federal Ibama  (Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis). A Semas e o Ibama 

dos depósitos de resíduos de bauxita 
da Alunorte. Os relatórios concluíram 
que não havia indicação ou evidência de 
contaminação para as comunidades locais 
próximas, nem qualquer impacto ambiental 

próximos da Alunorte como resultado das 
chuvas extremas.”
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Para Sandra, o argumento das empresa é 
criminoso. “Nós pedimos ao MPF para que 
pudéssemos fazer o exame de contaminação 
de cabelo e sangue para ver o teor de metal 
em nossos organismo. É muito triste ver 
que muitos companheiros que receberam 
os seus resultados estão em depressão. 
Nós só queremos a verdade”, diz.

a comunidade a voltar a consumir pescado 
dos rios de Barcarena. 

Grande parte do dinheiro repassado pela 
empresa como mitigação dos danos 
também não chegou às comunidades. 
“Essas grandes empresas são de fora do 
Brasil. Eu gostaria muito de saber, pois 
pelos estudos que são feitos, tem uma 
parte social e de dinheiro, mas não vemos 
isso. Tem um TAC (Termo de Ajustamento 
de Conduta), só que ele foi repassado 
para uma ação emergencial que acabou 
e a outra parte foi para a Águas de São 
Francisco [concessionária responsável 
pelos serviços de água e tratamento de 
esgoto do município], não vimos nada 
desse recurso”. 

Um dos principais problemas está nas 
incertezas sobre a própria saúde. “Eu não 
vou dizer que não estou com metal no 
organismo. Na minha comunidade não 
saiu nem um resultado, mas tem gente 

mercúrio e fósforo, é muito metal”, diz.

Webinário 2: Mulheres e comunidades frente ao extrativismo predatório     16/03/21

Petroleira brasileira

A atuação de empresas estatais brasileiras 
em outros territórios não é muito diferente 
da empreendida por multinacionais 
estrangeiras. Na Bolívia, dez comunidades 
locais enfrentam danos desencadeados 
pela maior companhia de energia do Brasil, 
a Petrobras. 

Marxa Nádia Chávez, ativista social da 
Bolívia, relatou casos de agressões e 
violência contra as mulheres bolivianas 
na região de atuação das petroleiras. “As 
mulheres que dizem não à prospecção 
petrolífera têm sido agredidas, tem 
acontecido muita violência. Quando essas 
mulheres vão pra cidade, também são 
agredidas verbalmente o tempo todo.  Em 
outras comunidades há desunião. Muitos  
estão brigando lá dentro por causa desses 
projetos”, diz.  

O petróleo foi nacionalizado na Bolívia 
em 2006, porém empresas estrangeiras 
permaneceram após acordos com a estatal 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
(YPFB). Essas empresas pagam até 85% 
ao país sobre a produção e são, em grande 
parte, responsáveis pelo crescimento 
econômico boliviano das últimas décadas.

A  Petrobras desenvolve operações de 
exploração e produção de hidrocarbonetos 
nos departamentos de Tarija (Campos de 
San Alberto, Itaú e Sábalo, com produção de 
gás), Santa Cruz (Área Exploratória Cedro), 
e Chuquisaca (Campo Monteagudo).

Uma das consequências da exploração 
petrolífera na Bolívia também é a 
contaminação da água. Um estudo 
publicado pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) apontou que 76% das 
amostras coletadas em 42 fontes de 
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água potáveis, a 30 quilômetros de um 
campo de extração de petróleo do Chaco 
boliviano, continham traços de compostos 
petroquímicos. 

 
Segundo Marxa, o governo argumenta que 
a Bolívia continuará investindo no petróleo. 
“Em abril, o governo disse que irá retomar 
o projeto. As comunidades estão em alerta 
porque as palavras do governo são de que 
o projeto irá acontecer, pois é do interesse 
nacional. Para eles, sem hidrocarbonetos a 
Bolívia irá à queda”, diz.

Para todas as participantes dos debates, 
apenas com união será possível conquistar 
avanços. 

“A barreira de contenção desses projetos é 
humana. Foi o sangue dos nossos irmãos 
que adubou a Terra. Mas vamos resistir e 

os ativistas mortos em defesa dos direitos 
humanos. 
 
Sandra também relembra o poder feminino 
nessas lutas. “A mulher é forte, ela é a fênix, 
ela ressurge e se molda. Com todas as 
companheiras juntas podemos nos ajudar 
e conseguir muito”. 

*Juliana Arini é jornalista e fotógrafa da 
Amazônia especializada na cobertura de temas 
socioambientais, economia, setor elétrico e 
educação.

Horácio Antunes de Sant’Ana Junior
(GEDMMA/UFMA)
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*Por Pedro Ribeiro Nogueira

movimentos de resistência e luta de povos 
tradicionais e comunidades em defesa 
de bens comuns, territórios e condições 
de vida e trabalho frente aos projetos de 
grande escala de transnacionais com 
apoios de governos.

“Este aumento se dá pela onda expansiva 
do capital transnacional, a partir de 
corporações transnacionais e estados, 

Essa crise levou corporações a investir 
em projetos de grande escala, ampliar 
os existentes e buscar controlar recursos 
estratégicos e mercados, impactando 
territórios, comunidades e o meio 

Esse movimento, que causa remoções 
forçadas e agressões a territórios e ao 
meio ambiente, tem sido enfrentado com 
novas estratégias pelas comunidades, 
que buscam articulações com outras 
organizações, sindicatos, partidos, 
academia e também adotando posturas 
autonomistas, colhendo resultados 
diversos, explica Sandoval.

A onda de expansão do capital, que 
aumenta concentração de renda e 
desigualdades, analisa Sandoval, 
acontece pela mobilidade maior do capital 
e fragmentação de processos produtivos. 
Com isso, as grandes empresas têm 

Faz escuro, mas cantamos”. Foi com 
essa frase que Renato Lanfranchi, 
da organização Justiça nos Trilhos, 

em perspectiva latino-americana: 
diversidade de experiências”, que trouxe 
representantes do Peru, Colômbia, 
Argentina, México e Brasil para debater os 

da América Latina frente aos projetos de 
mineração nas Américas do Sul e Central.

A frase foi dedicada aos ativistas sociais e 
ambientais, aos defensores dos territórios 
e em especial à liderança indígena 
hondurenha Berta Cáceres, assassinada 
em março de 2016 e que até hoje espera 
justiça.

(palavras de Berta, lembradas por Renato)

Se a escuridão tem se abatido na forma 
de devastação nos territórios, o cantar 
também se faz cada vez mais poderoso. 
Quem explica isso é Juan Manuel Sandoval, 
pesquisador e antropólogo mexicano. 
Segundo ele, o século 21 viu eclodir, 
com mais intensidade na última década, 
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investido cada vez mais em garantir 
controle sobre recursos estratégicos e 

são chamados por ele de ZEIAs, ou Zona 

As ZEIAs seriam então diversos territórios 
que articulam infraestrutura energética, 
de transporte e capacidade industrial 
ou extrativa, instrumentalizadas por 
multinacionais e estados. No Brasil, ele 
citou o exemplo do Programa Grande 
Carajás, instaurado pela ditadura nos 
anos 1980, assim como o Maranhão, que 
se tornou um local de grande interesse 
logístico para escoamento de bens e 
extração de commodities. Mas essas 
zonas estão espalhadas por toda a América 
Latina, mantendo sempre características 
muito similares.

violados
No norte da Colômbia, nos departamentos 
de César e La Guajira, famílias indígenas 
e afro-colombianas há centenas de anos 
usavam os rios para pesca, lazer e para 
consumo. Suas casas eram construídas 

Infelizmente, ali também era uma zona 
de intensa acumulação. Cercada por 
três minas, manejadas pela Drummond, 
CNR e Prodeco, as famílias sofrem hoje 
de enfermidades respiratórias crônicas, 
câncer de pulmão e as água estão 
contaminadas.

A história dessa região é contada por Paula 
Alvarez Roa, cientista política colombiana 
que trabalha há 18 anos com essas 
comunidades. Segundo ela, a extração 

de carvão a céu aberto nessas terras gera 
quatro violações fundamentais:

1 Direito ao ambiente: as tecnologias de 
extração são poluentes e destrutivas, 

privatizando bens comuns como rios e 

das comunidades se manterem, fazerem 
colheitas, pescarem e cuidarem dos seus 
animais, destruindo também bosques e 

2 Direito à saúde: emissão de gases, 
pó de carvão e contaminação da água, 

gera doenças respiratórias, na pele e até 
câncer, com maior intensidade em crianças 
e idosos; 

3Direito à terra e ao território: a 
atividade mineradora extensiva gera 

despejos e grilagem de terras. “A terra é a 
base fundamental da habitação, do bem 
viver, da saúde, do trabalho”, diz Alvarez Roa; 

4Direito à participação: a participação 
popular nesses lugares se dá em 

condições desiguais e assimétricas, 
removendo a possibilidade das pessoas 
de terem voz na gestão pública e na 
decisão sobre assuntos chaves para 
os territórios. “No contexto colombiano, 
esse silenciamento se soma a violações 
de direitos humanos, ameaças e 
assassinatos”, explica a pesquisadora.

juntos na violação
As comunidades citadas pela colombiana 
estão há anos lutando por reparações e 
realocações adequadas. Mas a justiça dos 
países é morosa e, entre idas e vindas, 
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aguardam há mais dez anos que algo 
seja feito para melhorar sua situação. 
Algo semelhante também esteve nos 
testemunhos trazidos por Abel Gilvonio, 
do Peru, onde as comunidades de 
Cotabambas e Espinar batalham há 30 
anos por reparações.

Segundo ele, 60% da população, desde 
a instalação das minas da transnacional 
Glencore, apresentam metais pesados 
no sangue. “Há riscos muito graves e 
demandas muito legítimas. Infelizmente 
temos um estado frágil, ausente, que não 
protege os direitos das comunidades. Mas 
os povos seguem resistindo”, diz Gilvonio.

Na mesma toada também estão os relatos 
trazidos por padre Dário Bossi, presidente 
do conselho deliberativo da Justiça nos 
Trilhos. Ele trouxe o exemplo de Maria 
Dalva, do quilombo Santa Rosa dos 
Pretos, em Itapecuru-Mirim, Maranhão, 
e de Maria Adelina, de Piquiá de Baixo, 
em Açailândia (MA). As duas tiveram 
suas vidas atravessadas pela Estrada de 
Ferro Carajás (EFC), um grande vetor de 
escoamento de minério de ferro. Com o 
transporte, vêm a poeira do mineral, os 
atropelamentos e os impactos permanentes 
em seus modos de vida.

Em vídeo, dona Adelina diz que antes vivia 
bem e “respirava livre”. Agora, “para ter 
saúde, só saindo daqui”. Apesar dos lucros 
bilionários da empresa, os moradores dos 
territórios atingidos reivindicam, há 15 
anos, reparações integrais pelos danos. 

As comunidades camponesas de Fiambalá, 
no estado de Catamarca, na Argentina, 
conseguiram, ao longo de centenas 
de anos, manejar a aridez local para 
“cultivar paisagens ricas e tomar decisões 
coletivas para reprodução da vida”, 
relata Natalia Santinelli, da organização 
Bienaventurados los Pobres. Em 2016, no 
entanto, a busca pelo lítio, “o ouro branco”, 
levou à instalação de uma segunda mina 
na região.

Usado em baterias de celulares e nos 
carros elétricos, o lítio teve sua demanda 
global incrementada nas últimas décadas. 
Mas sua extração demanda grandes 
quantidades de água. Numa região 
desértica, as comunidades têm sofrido 
com a extração em grande escala do 
metal. Segundo Santinelli, a fábrica foi 
instalada sem consulta prévia, violando 
mais um direito das comunidades. Apenas 
aconteceram “conversas informais” e foram 
implementados “planos locais inspirados 
em estratégias globais que desconsideram 

os modelos extrativistas coloniais.”
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Tem sido uma experiência 
maravilhosa a construção 
e realização do Seminário 
Internacional em parceria 
com as/os companheiras/

os do GEDMMA e do Clacso! 
Uma junção de talentos 

os mais diversos, de 
compromisso social muito 
forte da parte de todas/os 
e de grande capacidade de 
trabalhar e sonhar juntos. 

Em nome da Justiça nos 
Trilhos e das organizações 

latino-americanas de 
Argentina, Colômbia e 

Peru, irmanadas no Projeto 
“Empresas Transnacionais, 

Direitos Humanos e 
Princípios Orientadores”,  

agradeço e parabenizo todas 
as pessoas das comunidades, 

da academia 
e dos movimentos sociais 
que tornaram possível o 

sucesso do nosso Seminário.

Renato Paulino Lanfranchi
(Justiça nos Trilhos)

“Isso viola os direitos culturais das 
comunidades e rompe os ciclos 
naturais regionais, atacando o direito à 
autodeterminação e sustentabilidade dos 
povos”, diz a antropóloga, que critica “o 
mito das energias verdes para lutar contra 
a mudança climática.” Segundo ela, as 
tecnologias “verdes” e “sustentáveis” não 
passam de discurso e não irão conseguir 
mitigar a destruição ambiental.

Para Santinelli, as saídas não estão 
evidentes. “É necessário mudar o olhar. 
Precisamos olhar para as comunidades 
que respeitam os ciclos naturais para lutar 
contra a mudança climática. Elas seguem 
resistindo, sem ajuda estatal, defendendo 
seu modo de vida e resistindo aos avanços 

padre Dário, “nossa esperança está na 
comunhão entre os povos do continente”.

*Pedro Ribeiro Nogueira é jornalista, tradutor 
e produtor audiovisual independente. Trabalha 
principalmente com temas relacionados aos 
direitos humanos, lutas sociais, drogas e a 
questão socioambiental. 

Contato: ribeironogueirapedro@gmail.com
Twitter: @draomcqueen
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R

*Por Luna Gámez

“Quando olho as minhas mãos elas me convidam a olhar
no chão, carrego raízes na palma da mão, na palma

de minhas mãos. Essas raízes são adaptações do solo e
do oxigênio em mim, raízes pretas, brancas, originarias”, 

(trecho da mística intitulada ‘Corpo e territórios’ de Dayanne Santos.)

Os mecanismos que permitem o 
diálogo entre a população e as 
instituições públicas para a defesa 

dos direitos humanos e do meio ambiente 
vivem um dos seus momentos mais críticos 
no Brasil. Se nos governos anteriores já 

sociedade civil provocadas pelas disputas 
decorrentes da atuação do setor privado e 
das grandes corporações em detrimento 
dos direitos humanos, a chegada de Jair 
Bolsonaro à presidência tem provocado 
uma “verdadeira catástrofe civilizatória”, tal 
como apresentou Ana Paula dos Santos, 
assessora jurídica da Justiça nos Trilhos 
(JnT), advogada e conselheira estadual de 

públicas e lutas comunitárias – diálogos 
urgentes para proteção de direitos, que 
aconteceu em 18 de março de 2021. 

Pouco depois de assumir a presidência no 
início de 2019, Bolsonaro aprovou a Medida 
Provisória (MP) 870 que instituiu, entre 
outras alterações, o monitoramento das 
atividades de organismos internacionais 
e das ONGs em todo o território nacional, 
embora a Constituição Federal do Brasil 
disponha sobre o direito à atuação das 
organizações da sociedade civil sem 
interferência do Estado. 

Mesmo os movimentos sociais no Brasil 
– o terceiro país do mundo com mais 
assassinatos de defensores do meio 
ambiente, segundo dados de 2019 da 
Global Witness – já pagando um alto 
preço pela defesa dos direitos humanos e 
da natureza, a posição do atual governo 
brasileiro criminaliza a sociedade civil e 
a coloca numa posição de ainda maior 
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vulnerabilidade. “O grupo que governa o 
país não quer diálogo, não há possibilidade 
de conciliação alguma. É um grupo que 
representa os interesses do setor privado e 
com fortes características autoritárias, que 
entende questões extremamente caras à 
democracia, como participação popular e 
controle social, como uma ameaça, e as 
organizações sociais como suas inimigas”, 
expôs Ana Paula.

A atual situação política brasileira coloca 

nas estruturas institucionais como resultado 
do Decreto 9.759/2019 de Bolsonaro, que 
desmantelou a maioria dos conselhos 
consultivos e comissões de participação 
da sociedade civil, o que também viola a 
Constituição Federal e coloca em risco a 
construção de políticas públicas efetivas. 
Entre as exceções de conselhos que 
permaneceram, só pelo fato de estarem 
garantidos pela legislação, se encontram 
a Comissão Nacional de Erradicação 
ao Trabalho Escravo (CONATRAE) e o 
Conselho Nacional de Direitos Humanos 
(CNDH). 

sobre direitos 

Mesmo com a continuidade do CNDH, 
a ministra da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, Damares Alves, publicou 
em 10 de fevereiro de 2021 a portaria nº 
457 para revisar o Programa Nacional 
de Direitos Humanos (PNDH) com um 
grupo de trabalho composto unicamente 
por servidores do ministério e excluindo 

qualquer participação da sociedade civil. 
Yuri Michael Pereira Costa, historiador, 
Presidente do CNDH e Defensor Público 

seu “registro de repúdio público” frente à 
tentativa de retrocesso.

Com o intuito de tentar manter o respeito 
aos direitos humanos no Brasil, Costa 
defendeu a relevância da Resolução nº 
5 de 12/03/2020, criada pelo CNDH. A 
mesma traz diretrizes para o Estado e para 
as empresas sobre direitos humanos com 
um foco especial na participação ativa da 
sociedade civil. “Esse documento pode 
ser um norte para essa questão”, declarou 
otimista o presidente do Conselho. Ele 
acrescentou que mesmo as disposições 
não sendo vinculantes, ou seja, não 
gerando um obrigatório cumprimento, o 
sistema de Justiça e o próprio Executivo 
vêm adotando cada vez mais resoluções 
do CNDH como parâmetro.

No entanto, a hierarquização dos poderes 

estrutura piramidal dos Tribunais de Justiça 
e a necessidade ineludível de intermediários 
institucionalizados para estabelecer um 

a participação da sociedade civil, segundo 
explicou Isolete Wichinieski, economista 
e coordenadora nacional da Comissão 
Pastoral da Terra (CPT).
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Embora os movimentos sociais tenham 
conquistado alguns espaços de diálogo 
com o poder público desde a década de 
70, a economista defende que todos os 
diálogos acabam quando se atinge o nível 

investimentos. “A gente não consegue 
ultrapassar os níveis de concentração 
econômica nas mãos de uns poucos”, 
acrescenta ela. 

diferentes de tratar a natureza, a economia 
e a sociedade”, expôs Felício Pontes, 
advogado e Procurador Regional da 
República. Todos os 600 processos 
acompanhados por ele na Procuradoria 
Regional da República são resultado 
de ameaças provocadas pelo modelo 
predatório e, invariavelmente, são o 
resultado de cinco atividades: extração 
madeireira, pecuária, mineração, 
monocultura e energia. 

Segundo aponta o Procurador, 50% da 
madeira oriunda da Amazônia é explorada 
de maneira ilegal e outros 40% passam 
por algum tipo de irregularidade, como 
a grilagem de terras. Além disso, um de 
cada cinco hectares de terra na Amazônia 
está ocupado sem documentação de 
propriedade ou com documentos falsos; a 
região concentra nove de cada dez mortes 
de ativistas, e desde 1995, no Brasil, 
foram libertados 155.000 trabalhadores 
escravizados, a metade deles na Amazônia. 

Segundo ele defende, as práticas 
agroecológicas das populações tradicionais 
permitem gerar 692 bilhões de dólares só 
na Amazônia, o que demonstra que um 
outro modelo socioambiental é possível, 
com rentabilidade econômica e com 
garantia dos direitos das populações e do 
meio ambiente. 

*Luna Gámez é jornalista independente, 
especializada em meio ambiente e direitos 
humanos. Com base no Brasil e ampla experiência 
na Amazônia, também tem trabalhado em 
projetos ao nível latino-americano e foi consultora 
de desenvolvimento social da CEPAL, Nações 
Unidas, no Chile. Tem mestrado em antropologia 
e trabalha também com projetos de teatro político 
e comunicação popular.
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*Por Caróu Oliveira

priorizados em detrimento dos interesses 
de outros grupos. Considerando este 

de rompimento, que inclusive já existem 
nas práticas tradicionais.

Esse é o caso da agroecologia e a 
agricultura familiar. A agricultura familiar, 
com vistas principalmente à subsistência e 
de base agroecológica, já é praticada por 
diversas comunidades, e além de variar a 
produção econômica, fortalece e respeita 
traços e laços tradicionais. 

Já a solidariedade e cooperativismo 
compõem outra proposição com potência 
para romper a minério-dependência. 
Em alguns territórios, e compreendendo 

turismo de 
base solidária também é uma alternativa 

a economia espoliadora da minério-
dependência. 

Reiterando que a dependência não é 
apenas econômica, o professor incluiu 
entre as proposições a criação de 
conselhos populares de política mineral, 
de natureza deliberativa, uma vez que não 
são efetivos os conselhos meramente 
consultivos, que teriam como função 

Rpremissas discutidas ao longo do 

para os movimentos sociais” trouxe 
importantes discussões e um fechamento 
à altura da magnitude dos temas discutidos 
durante o evento. A atividade que encerrou 
o evento também deu início a uma potente 
construção coletiva, como bem pontuou a 
antropóloga, leiga franciscana e secretária 
da Rede Igrejas e Mineração Moema 
Miranda: 

A fala inicial de Tadzio Peters Coelho, 
professor de Ciências Sociais na 
Universidade Federal de Viçosa, é bom 
exemplo dessa necessidade de mudança 
radical. Ele apresentou o conceito de minério-
dependência, relação de condicionamento 
da estrutura produtiva de um município à 
extração de minerais, fazendo com que 
os interesses das mineradoras sejam 
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possível transição para maior diversidade 
de produção.

Membro da Comissão de Ecologia 
Integral e Mineração da CNBB e da Rede 
Eclesial da Amazônia-REPAM, o escritor 
e compositor Roberto Malvezzi, o Gogó, 
relatou uma diversidade de experiências 
nesse sentido, relembrando a inclusão, 
pelo papa Francisco, dos conceitos de 
agroecologia e bem-viver em sua encíclica 
“Cuidar da Casa Comum”. Traduzido em 
livro por Alberto Acosta, o conceito de 
bem-viver trata das táticas já vividas há 
tempos pelos povos originários, na relação 
da sociedade entre si e com a natureza. 
Esse é um importante marco para pensar 

econômicas, pois trata de uma utopia que 
vem dos povos originários, uma utopia 
gestada e posta em prática a partir da 
sabedoria que vem desses povos. Esse 
é um marco importante também para 
uma mudança epistemológica, inclusive 
para aliados. Gogó lembra as críticas ao 
comunismo “primitivo”, visto como uma 
proposta atrasada para superação da 
exploração e destruição da terra, mas 
presente em pleno século 21 no fazer de 
povos originários.

Coletividade

Moema Miranda iniciou sua participação 
pontuando que vivemos hoje uma crise 
como nenhuma outra geração humana, 
de ruptura do pacto civilizacional e 
esgotamento de recursos. Como lembrou, 
este é um momento em que não há terra 
para todo mundo no mundo, ao menos 

não nesta base de capitalismo, mineração 
e extrativismo que, como aponta Ailton 
Krenak, necessita, para sua existência, 
que ao menos um terço da população seja 
eliminado. Como franciscana, Moema faz 
questão de lembrar que mesmo do ponto 
de vista religioso, católico, a salvação 
também carece de vias coletivas: não 
há salvação individual da alma se essa 
basear-se na destruição do que é coletivo. 

Nesse cenário disruptivo, Moema vê como 
saída uma política da amorosidade, onde 

nosso tempo, reside na criação de novos 
e profundos vínculos políticos. Empresta-
se das palavras da escritora Conceição 
Evaristo para frisar que a luta deve, 
primeiro, comprometer-se com a vida, ou 
seja, combinam diariamente de nos matar 
e ao nosso modo de vida, e em resposta, 
devemos combinar de não morrer.

Xoán Carlos Sanchez Couto, da Justiça 
nos Trilhos, organizou sua apresentação 
em três eixos: resistências, transições 
e alternativas. Sua fala, encerrando 
o encontro, mostra o tom otimista na 
potência da mudança, presente em 
todas as contribuições. Xoán enxerga as 
resistências já existentes, que, fortalecidas, 
encaminham-se para as alternativas 
buscadas. 

A defesa do chão, para se manter o 
território, assim como a agroecologia, a 
economia solidária, a defesa das tradições 
alimentares e da agrobiodiversidade são 
formas de defender a terra do avanço 
e destruição extrativista capitalista. Na 
política, essa resistência se dá e pode 
ser fortalecida pela defesa do sistema 
agroalimentar, pela denúncia do monopólio 
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fechamento. Xoán também defendeu 
a “agroecologia das mulheres e das 
crianças”, uma compreensão da natureza, 
presente em mulheres e crianças, que 
preza pela fartura e diversidade. 

Pergunta dos sobre o mundo pós-
Bolsonaro e pós-pandemia, os convidados 
concordaram que, primeiro, é necessário 
que acabemos com a pandemia e o 
retrocesso representado por Bolsonaro. 
Reforçaram que, mesmo antes dessa 
política genocida, os movimentos sociais 
já se organizavam para barrar as políticas 
espoliadoras e já observavam que o 
fascismo que aí está não se criou, senão 
“foi tirado da alma” dos brasileiros. 

As debatedoras e debatedores apontaram 
que o mundo pós-pandêmico ainda será 
pandêmico, reiterando a necessidade de 
organização e luta, e de conversar com 
quem quer conversar, sem esmorecer. 
Como cantou a artista popular Camila 
Reis, no emocionante fechamento cultural 
do seminário, “a vida do povo preto é lutar 
contra a morte”.

agroalimentar, da mineração e do sistema 
agro como sistemas predatórios que não 
param nem a despeito da pandemia na 
qual já vivemos há mais de um ano, sem 
esquecer do combate aos agrotóxicos e ao 
lobby da bancada da soja.

os da transição
Apontando caminhos, a transição para 
outras alternativas pode se dar, primeiro, a 
partir de outra compreensão de economia, 
fomentando-se um entendimento alternativo 
à ciência econômica, como na economia 
ecológica, de base social, voltada em 
primeiro lugar à satisfação das necessidades 
básicas da sociedade e em respeito aos 
limites planetários. 

A economia circular, que entende que 
fechar ciclos é uma necessidade da 
manutenção da vida, é outra alternativa. 
O fechamento de ciclos de nutrientes 
tanto quanto das relações comerciais 
realizadas de forma direta são exemplos 
da necessidade de respeito a esse 

*Caróu Oliveira é historiadora, mestranda em História Social pela Unifesp, cofundadora do projeto História 
da Disputa: Disputa da História (www.historiadadisputa.com) e acredita que a cidade é portadora de morte.

Idayane Ferreira
(Justiça nos Trilhos)
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*Por Lívia Alcântara

Em 2017, a Comunidade Quilombola do Abacatal, em Ananindeua, Pará, onde vivem 153 
famílias, construiu seu protocolo de consulta autônomo, pressionada pelos diferentes 
empreendimentos que já afetavam e que viriam a afetar o território. Segundo a quilombola 

Vanuza Cardoso, bacharel em antropologia, ao ser apresentada à Convenção 169 da OIT 
(Organização Internacional do Trabalho), a comunidade passou a ver que poderia exigir o 
direito de consulta em outras situações. E foi assim na elaboração do plano diretor, ou seja, 
o planejamento urbanístico que acontece de 10 em 10 anos e durante o qual foram tomadas 
decisões que interferem em suas vidas. 

 

      Segundo a Convenção 169 da OIT, os “protocolos de consulta e consentimento livre, prévio 
e informado” são documentos elaborados pelos povos tradicionais (indígenas, quilombolas, 
entre outros) que estabelecem as regras para o processo da consulta a ser realizada pelo 
Estado para com as comunidades. O tratado internacional, assim como a Constituição 
Brasileira de 1988, garante o direito à consulta livre, prévia e informada nos casos em que 
houver medidas legislativas ou administrativas que possam afetar os povos e comunidades 
tradicionais. 

      Embora o direito à consulta seja resguardado pela Convenção 169, da qual o Brasil é 
signatário desde 2002, ele nem sempre é efetivado. No caso do Abacatal, o protocolo foi 
criado para  responder à construção da Rodovia Liberdade, que liga a capital Belém ao interior 
do estado. Mas antes mesmo de lidarem com este empreendimento, os quilombolas tiveram 
que enfrentar a construção da Subestação-Marituba, da concessionária privada Equatorial 
Energia S.A., que entrou em funcionamento em setembro de 2020. No caso de ambos, o 
Estado não realizou a consulta à comunidade. 

analisa o defensor público Jhony Giffoni. 
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     Na tentativa de fazer com que seus costumes e leis sejam respeitados, os povos e 
comunidades tradicionais vêm criando iniciativas de exercício de autodeterminação 
e auto reconhecimento, sendo os protocolos de consulta um exemplo disto, explica 
a professora Liana Amin Lima da Silva, integrante do Observatório de Protocolos 
Comunitários de Consulta e Consentimento Livre Prévio e Informado. Segundo ela, 

      A consulta é um direito dos povos e comunidades tradicionais, mesmo que eles não 
tenham elaborado seus protocolos autônomos. No entanto, o documento efetivou-se como 
uma alternativa jurídica no Brasil a partir de 2014, após a tentativa do governo federal, em 
2012, de regulamentar o processo, sob argumento de que era necessário uniformizar o 
entendimento das instituições federais sobre o tema. 

         Durante o diálogo, a Advocacia Geral da União (AGU) editou a Portaria nº 303 permitindo 
diversas atividades em territórios indígenas independentemente de consulta aos afetados. Tal 
fato foi uma afronta ao próprio processo de consulta, que culminou na saída da negociação 

foi editada a Portaria Interministerial nº 60 de 24 de março de 2015, que estabelece os 
procedimentos administrativos para os órgãos governamentais (Funai, Ibama, Ministério da 
Saúde, Iphan e Fundação Palmares) nos processos de licenciamento ambiental.

         Para o defensor público, estes órgãos, na tentativa de regulamentar a portaria, começam 
a confundir a consulta como uma fase do processo de licenciamento ambiental. 

      Esta confusão intencional foi sedimentada na portaria 01/2018 da Fundação Cultural 
Palmares (FCP) e recentemente vem avançado em nível estadual. O estado do Paraná (IAT 
– Instrução Normativa 07/2020) e do Maranhão (Sema – Portaria 76/2019), por meio de atos 
administrativos, regulamentaram a consulta de forma equivocada e contra os princípios da 
Convenção 169. 

      O primeiro erro é que estes atos administrativos atribuem às consultorias o poder de 

60/2015 com a consulta. A portaria diz respeito ao licenciamento e não ao direito à consulta. 
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Após a criação do protocolo, os 
Munduruku continuam exercendo seu 
direito à autodeterminação. Durante o 
Natal de 2019, por exemplo, um grupo 
de mulheres e pajés realizaram o 
resgate das suas urnas sagradas que 
estavam no Museu de História Natural 
de Alta Floresta, em Mato Grosso.

*Lívia Alcântara é jornalista, doutora em 
sociologia e atua como consultora em 
comunicação socioambiental. 
Twitter: @liviaalcantaraM

        Além disso, para o defensor, os atos administrativos do Paraná e do Maranhão estabelecem 
que a consulta deve acontecer somente na fase do licenciamento e ela deveria começar 
antes mesmo do licenciamento. 

      O Pará também vem tentando promover a regulamentação da consulta. Em outubro 
de 2019, o governador Helder Barbalho (MDB) publicou um decreto criando um grupo de 
trabalho para a tarefa, que se encontra parado devido à pandemia.

P
         Em que pesem as constantes violações ao direito à consulta, os protocolos podem ser 
processo de mobilização interna das comunidades. Marcos Motta, do Fórum da Amazônia 
Oriental (FAOR), ciente destas violações, defende que os protocolos não devem ser entendidos 

processos importantes de mobilização. O ativista socioambiental acompanhou a realização 

ensinamento deste povo foi traçar outras estratégias de defesa do território paralelas e 
combinadas com a realização do protocolo. 

        Ameaçados pela construção de hidrelétricas na bacia do Tapajós, os Munduruku 

que contemplou uma população de mais de 13 mil pessoas. Paralelamente, eles realizaram 

enfrentamento de invasores, a aliança com vizinhos historicamente rivais, como os ribeirinhos 
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*Pedro Ribeiro Nogueira

comunidade de Cajueiro, na zona rural de São Luís, Maranhão, enfrenta a construção 
de um porto da empresa chinesa China Communications Construction Company em 
seu território secular, devastando o meio ambiente e o modo de vida de centenas de 

famílias. Ribeirinhos e moradores de Santarém, no Pará, às margens do rio Tapajós, lidam 
até hoje com os efeitos de um porto da transnacional Cargill, construído em 2003, que lhes 
roubou praias, lazer, vivências cotidianas, peixes e até um sítio arqueológico, mudando para 
sempre a vida no lugar. Em Abaetetuba, na região do Baixo Tocantins, no Pará, comunidades 
quilombolas enfrentam o aparecimento de portos e navios para escoamento de soja. De 
volta ao Maranhão, o quilombo Santa Rosa dos Pretos, na zona rural de Itapecuru-Mirim, 
vê a duplicação da rodovia BR 135, corredor de escoamento de ferro e soja, ameaçar mais 
de 345 casas e ampliar as cicatrizes em seu território, já cindido pela Estrada de Ferros 
Carajás (EFC), recém-duplicada, além da Estrada de Ferro Transnordestina e cinco linhões 
de energia. 

      
       Essa foi a pergunta que Diana Aguiar, pesquisadora de Pós-Doutorado no Programa de 
Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA) 
da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), usou para guiar o minicurso 

durante o Seminário Internacional sobre Direitos Humanos e Empresas “Povos, comunidades, 
natureza: insurgências frente ao extrativismo predatório”.

       Para encontrar respostas, Diana, no papel de mediadora, convidou Sara Pereira, 
educadora e ribeirinha de Santarém, no Pará; Miguel Nery, liderança quilombola no Baixo 
Tocantins, no Pará, e Clóvis Amorim, do Cajueiro, que não pôde participar por problemas de 
conexão. Os convidados, a partir dos relatos das resistências dos territórios e dos testemunhos 
da devastação, ajudaram a elucidar os pontos em comum entre os projetos de estados e 
empresas e os impactos locais. 

      Tanto Miguel quanto Sara falaram do “canto do sereia”. Ou seja, de como os projetos 
de infraestrutura oferecem “emprego e renda”, mas décadas de experiência mostram outra 
realidade.

       “É uma narrativa falsa porque não traz os benefícios apontados. A gente vê que nossas 
comunidades não precisam de mega infraestruturas que não são pensadas para a região. A 

governos] sobre eles é de explorar até a última gota”, disse Sara. Ao invés de riquezas para 
os povos, acontece a geração de miséria para comunidades. 
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          Florestas derrubadas por madeireiros, áreas de garimpo, barragens rompidas, queimadas, 
abertura de pasto para gado e pasto de gado virando campo de soja... são todas formas 
de destruição ambiental acontecendo no país. A produção da mineração e do agronegócio 
precisa ser escoada através de hidrovias, ferrovias e rodovias. Essas obras de infraestrutura 
atravessam e aumentam os danos e a devastação dos territórios que cruzam ou que irão 
cruzar.

     Recentemente, as regiões Norte e Nordeste têm sido alvo de uma série de novos 
empreendimentos de logística. Boa parte deles, explica Diana, está vinculado ao projeto do 
Arco Norte, ligado ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), dos governos de Lula 

      Esses empreendimentos correspondem ao boom da soja no interior do Brasil, que fez o 
país se tornar o maior produtor e exportador do grão no mundo. 
 
     Conforme a produção de soja foi indo cada vez mais ao norte, ela passou a atingir 
regiões com maior presença indígena, de comunidades extrativistas e de ribeirinhos, e foi 
transformando os modos dessas comunidades existirem. “Além disso, os territórios da soja 
foram se afastando cada vez mais das rotas consagradas de escoamento. O Arco Norte 
virou o grande projeto do capitalismo do campo para dar conta dessa expansão agrária e 
mineradora”, detalha a pesquisadora.

      Os empreendimentos de infraestrutura, continua a pesquisadora, não apenas causam 
devastação, como viabilizam novas devastações, pois trazem novas oportunidades para 
quem quer minerar, explorar e escoar seus produtos.

         Atualmente, dos dez principais portos de escoamento da soja, cinco estão na Amazônia: 
São Luís, Barcarena, Itacoatiara, Santarém e Porto Velho. 
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      Mais de 80% da soja brasileira vai para a China e a maior parte dessa exportação será 
destinada para alimentar animais, como porcos, aves e bois. Aqui no Brasil, o gado se alimenta 
principalmente de pastagem. “Quando a gente olha para o problema do desmatamento, parece 
que a soja não é o problema, porque 80% estão sendo desmatados para pasto, 10% para 
commodities diversas e 10% para estruturas urbanas e viárias”.

      Mas há uma relação inseparável entre a soja e a carne. Isso porque, além de servir de 
alimento, ela também se expande sobre áreas que antes eram dedicadas à pastagem. “Onde 
se criava gado, passa a se plantar soja. E isso vai empurrando para o norte tanto a pecuária 
quanto a soja num segundo momento. Você pega a região Norte e vê que nos anos 1970 quase 
não tinha pecuária. E hoje é a segunda maior produtora de carne do país”, explica. 

      A expansão da soja impacta também a produção de alimentos essenciais, como arroz, feijão 
e mandioca. Cada vez mais o arroz foi saindo da produção ligada à agricultura  familiar, sendo 
que o Maranhão já foi um dos maiores produtores do país e perdeu espaço nesse processo. As 
altas dos preços dos alimentos básicos dos brasileiros e brasileiras tem bastante a ver com a 
expansão das monoculturas para exportação.

Governo Bolsonaro
      A agenda presidencial de Bolsonaro semanalmente mostra o presidente inaugurando 
algum trecho de rodovia – mesmo que essa não tenha sido iniciada em seu governo. A atual 
administração não esconde sua missão, retomando a tradição dos militares brasileiros de 
desbravar e construir rodovias, portos e ferrovias, como foi a Transamazônica, construída 
durante a ditadura militar e responsável pelo extermínio de diversos povos indígenas. 

       Para além da construção da BR 230 (Transamazônica), a BR 210, conhecida como 
perimetral norte, e a BR 163 teriam sido responsáveis, segundo investigações da Comissão 
Nacional da Verdade, pela morte de oito mil indígenas de diversas etnias.

      Não à toa, Tarcísio de Freitas, ministro de Infraestrutura, é considerado um “super 
ministro” do atual governo. A pesquisadora Diana Aguiar trouxe uma fala do ministro na qual 
ele se orgulha das obras e da transferência das concessões portuárias e de estradas para a 
iniciativa privada. 

 (Fala do ministro Freitas)

          Em outra fala, Freitas ironiza a sugestão do Ministério Público que a Ferrovia Norte-Sul, no 
trecho entre Uruaçu (GO) e Porto Nacional (TO) tenha trens de passageiros. “Você já marcou 
uma festa com sua família em Porto Nacional? O que vai passar lá é carga, grão, líquido e 
fertilizante. Essa é a vocação da ferrovia”. Isso fez com que Diana provocasse: como seriam 
as ferrovias se estivessem a serviço do povo?
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As rotas das commodities, os locais de produção e a forma como são produzidas atualizam 

mais: em tempos de pandemia, é preciso pensar em como surgem os vírus (criações animais) 
e como se transmitem os patógenos (muitas vezes através de rotas internacionais). A fala do 
ministro mostra que esse modelo pensa em tudo, menos nas pessoas e nos territórios.

a possibilidade das pessoas imaginarem outros futuros. Com o capitalismo em crise, com 
poucas empresas controlando a tecnologia da soja, com poucos detentores de terra e em 
plena pandemia, quais são as saídas?

mostrando que boa parte do ferro extraído do Brasil, em Carajás, está imobilizado em prédios 
vazios na China, em cidades fantasmas que servem apenas para especulação imobiliária. É 
difícil defender um modo de produção que cause tanto sofrimento apenas para gerar cidades 
fantasmas e dinheiro nas mãos de investidores tão imateriais quanto essas cidades.

A transição, segundo ela, passa por repensar escalas de consumo e ter um novo modelo de 
sociedade. Para a educadora ribeirinha Sara Pereira, o caminho está nos modos de vida dos 

“No

*Pedro Ribeiro Nogueira é jornalista, tradutor e produtor audiovisual independente. Trabalha principalmente 
com temas relacionados aos direitos humanos, lutas sociais, drogas e a questão socioambiental. Contato: 
ribeironogueirapedro@gmail.com / Twitter: @draomcqueen
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GT1:  15 e 16/03/21

O grupo de trabalho “Territórios, 
resistências, autonomias e novas 
territorialidades” reuniu pesquisas 

que demonstraram as estratégias das 
empresas mineradoras e do agronegócio, 
em conluio com o Estado, de ataque 
aos territórios de povos tradicionais e, 
consequentemente, à sua existência. Tais 
atividades em si geram impacto direto na 
oferta de recursos naturais, imprescindíveis 
para a alimentação, moradia e cultura 
dessas comunidades. 

A entrega do território aos interesses 
do capital externo, promovido em larga 
escala pelas instâncias federal, estadual 
e municipal dos governos, constitui uma 
“aliança empresa-Estado”, que possibilita a 
grilagem de terras ou mesmo a apropriação 
legal através do chamado Land Grabbing, 
concentração de grandes porções de 
terra por corporações transnacionais 
nos continentes Africano e Latino- 
Americano, por exemplo, destinadas à 
monocultura, mineração, turismo e outros 
megaempreendimentos. 

Essa primazia dos interesses privados 
fomentada pelo Estado é prática 
aplicada em larga escala no país, uma 
forma de dependência econômica e luta 
de classes que transcende fronteiras 
nacionais. Como reiterado por muitas 
apresentações, trata-se de uma forma 
de neocolonialismo, apropriação de terra 
em regiões em desenvolvimento que se 

*Por Caróu Oliveira

tornam extremamente dependentes do 
capital estrangeiro. Além disso, as regiões 
exploradas tornam-se vítimas de diversas 
agruras sociais advindas desse sistema 
espoliatório, desde malefícios à saúde 
até a piora de questões sociais, como 
a prostituição, trabalho precarizado e o 
esgotamento da terra em seus múltiplos 

A base de lançamento de Alcântara 
e o porto internacional de Itaqui são 
exemplos de megaempreendimentos 
que desrespeitam o direito à vida das 
comunidades quilombolas, nos quais o 
Estado brasileiro atua para desarticular as 
comunidades, ignorando a Convenção 169 
da Organização Internacional do Trabalho  
(OIT). Assinada pelo Brasil, ela dá base 
à criação de protocolos autônomos de 
consulta e consentimento prévios, livres 
e informados aos povos e comunidades 
tradicionais. Os protocolos são defendidos 
como instrumentos de expressão do 
direito próprio dos povos e comunidades 
tradicionais, expostos formalmente ao 
Estado. 

Obras de infraestrutura também são 
parte dessa composição de novas 
territorialidades e, por conseguinte, da 
busca e adaptação de formas de resistência 
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por povos e comunidades tradicionais. 
Exemplo disso é a luta pela água na 
bacia do Rio Tapajós, onde a construção 
de vários empreendimentos hidrelétricos 
tem deixado para trás uma série de 
crimes ambientais e violações de Direitos 
Humanos e trabalhistas, aprofundando 
desigualdades. De outro lado, a malha 
de transportes também desempenha 
importante papel, já que pode ser o vetor 
do dito progresso que destrói comunidades 
e formas tradicionais de ocupação do solo, 
mas também, na sua ausência, isolam 
comunidades entre si e estas dos polos 
urbanos, muitas vezes buscados como 
espaço de troca do excedente.

Se por um lado o território é vendido e 
apropriado pela aliança Estado-empresa, 
por outro, essa aliança também opera, de 
diversas formas, o desmonte e tentativa 
de enfraquecimento das comunidades que 
resistem à expropriação de seus territórios. 

Uma das estratégias de desmonte de 
comunidades aplicadas por mineradoras 
são os projetos sociais através dos quais 

ao seu lucro, e ainda ganham visibilidade 
com seus projetos de mitigação de 
seus próprios danos, defendidos como 
sustentáveis. “Tem nome de parceria, mas 
é colonização”. 

O povo da mercadoria, como denomina 

natural, mas também transforma relações 
não capitalistas em capitalistas, alterando 
a cultura e relação com a terra. Dentre as 

GT1: Territórios, resistências, autonomias e novas territorialidades  15 e 16/03/21

transformações provocados pela presença 
das iniciativas espoliadoras, conta-se 
também uma masculinização do território, 
que vê as relações de poder travarem-se 
em uma chave paternalista, patriarcal e 
machista com o aumento exponencial da 
presença e lógica masculina no território.

Nos trabalhos apresentados durante o 
grupo de trabalho “Territórios, resistências, 
autonomias e novas territorialidades”, 
destacaram-se as tentativas dos povos e 
comunidades tradicionais para recuperar 

e costumes. Nesse intento, encontram-
se diversas iniciativas, desde retomadas, 
assentamentos, aquilombamentos, até 
o fortalecimento de práticas coletivas 
tradicionais, como o mutirão de roça e a 
partilha de excedentes.

Também se destacaram as alternativas 
produtivas e de geração de renda não 
espoliativas, como o turismo de base 
comunitária e até mesmo a produção de 
novos artigos de venda agroecológica, 
como a cerveja do assentamento Roseli 
Nunes, no Mato Grosso. 

São essas comunidades que, nadando 
contra a corrente e opondo-se à destruição 
de sua forma de vida e do espaço natural, 
constroem coletivamente as condições 
materiais para sua reprodução. Além 
disso, reforçam, renovam e repassam, de 
geração em geração, as práticas de apoio 
mútuo, tradições e história oral.

*Caróu Oliveira é historiadora, mestranda em 
História Social pela Unifesp, cofundadora do 
projeto História da Disputa: Disputa da História 
(www.historiadadisputa.com) e acredita que a 
cidade é portadora de morte.
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*Por Caróu Oliveira

GT2:  15 e 16/03/21

O grupo de trabalho “Memórias, 
histórias e lutas por reconhecimento” 
constituiu um intenso panorama 

de histórias de resistência baseadas em 

culturas tradicionais. Postas em ato em 
todo o país para esconder ou silenciar 
comunidades tradicionais – nesse contexto 
transformadas em “pobres” –, as iniciativas 
do poder público de desapropriação, 
reintegração de posse ou reurbanização 
não são só mostras da disputa pelo  
território. Elas são também tentativas de 
apagamento da memória popular no tecido 
urbano, constituindo o que a socióloga 
Maria Ecy Lopes de Castro chamou 
durante o evento de “estrutura organizada 
de esquecimento”, uma forma coordenada 
de desapropriação da terra e tentativa de 
expropriação da memória. 

evidente no caso do povo Cariri que habita 
o Crato cearense. Apesar da cidade de 
Crato possuir um cocar em sua bandeira, 
não se registra ou reconhece a ocupação 
indígena Cariri na região, o que acarreta 
a negação ou postergação do direito à 
propriedade da terra.

defesa da memória se mistura à defesa do 

da própria vida. Se há algo preservado, 
diz a historiadora Carla Cristina Barros 
Pinheiro, é porque os povos se sentem 
convocados a fazê-lo, pelo bem do espaço 
natural e de si. 

Ler a terra

acampamento Coragem, no município de 
Palmeiras do Tocantins (TO), “apesar de 

analfabeto, o que sei ler é a terra”. Perdido 
esse conhecimento e o território para esse 
fazer, perde-se o sentido e a manutenção 
da vida. “Não é o território que nos 
pertence, nós pertencemos ao território”, 

da comunidade de Rio dos Cachorros, na 
zona rural de São Luís, capital maranhense.

Fica evidente, em vários trabalhos 
apresentados, como a memória do que 
foi permanece no corpo e no fazer de 
comunidades tradicionais, seja na extração 
da farinha de mandioca – o verdadeiro 
ouro da terra –, seja na pesca e modo de 
vida ribeirinho, seja na preservação de 
festividades tradicionais, na relação com 
os Encantados. 

E relaciona-se, de forma contundente, 
o território à memória e aos modos de 
vida: destruída a relação ou ocupação 
do território, destruída estará também 
a cultura e o modo de vida. Essa cultura 
e modo de vida não são possíveis, para 
povos tradicionais, em territórios distintos 
dos ocupados de maneira ancestral. Como 
diz Maria Máxima, “ninguém ganha quando 
a natureza perde.”

A manutenção o resgate dessas memórias 
encontraram distintas metodologias nos 
trabalhos apresentados. Se em Sapeaçu, 
na Bahia, o uso de álbuns patrimoniais 
foi um recurso de rememoração através 

Terreno do Egito, na zona rural da capital 
maranhense, foi remontado a partir do 
recurso da oralidade. Como frisado na 
apresentação, o Terreiro não deixou de 
existir, tampouco foi extinto: só porque não 
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existe uma estrutura física não quer dizer 

Como recurso de reconstrução da 
memória do que foi, mas também como 
sistematização de memória para o que virá, 
o grupo de trabalho “Memórias, histórias e 
lutas por reconhecimento” abriu espaço 
para uma profusão de documentários, 
como o Festival do Caranguejo no Porto 
do Mocajutuba, em Paço do Lumiar (MA), 
que, ao mesmo tempo que evidenciou 
a carência de dados sobre o evento, 
serviu como produto de identidade e 
pertencimento da comunidade para suprir 
essa carência. 

A organização da memória em vídeo 
também foi apresentada de forma 
poética na “Terra de encantados de 
Santa Rosa dos Pretos”, sobre a relação 
entre pessoas e Encantados na luta pelo 
território quilombola na zona rural de 
Itapecuru-Mirim (MA), e na representação 
da produção árdua e desvalorizada da 
mandioca. 

Outra característica de vários dos trabalhos 
apresentados foi o fazer coletivo, com 
grande diversidade de projetos assinados 
e apresentados por vários nomes, não de 
pesquisadores e pesquisadoras vinculados 
a universidades, mas também pelo povo das 
comunidades pesquisadas, inserindo-se 
nesse contexto como coautores e sujeitos 
da pesquisa, mais que meros objetos.

serve apenas de registro do que passou, 
mas também como descoberta de novas 
perspectivas e interpretações, como a 
experiência de liberdade vivenciada no 
cotidiano no pós-abolição em Itapecuru-
Mirim, que mostra novos horizontes de 
interpretação da autonomia negra no 
período. Foi no trato e devolutiva da terra 
que se experimentou de fato alguma 
liberdade. 

O grupo de trabalho mostrou que a defesa 
e disputa pelo território se faz no chão de 
terra, e também no campo da memória, 
que não se apaga facilmente, mas pode 
ser sequestrada ou enfraquecida. Nesse 
sentido, reforça-se a necessidade de 
a universidade e outras organizações 

aprender a aprender com o território e 
suas gentes. Se por um lado, mesmo 
que de forma vagarosa, as cadeiras 
universitárias são ocupadas por pessoas 
oriundas de comunidades tradicionais, 
por outro, a universidade ainda resiste em 
compreender as vivências e experiências 
quilombolas e originárias como práticas 
contra-coloniais, a mesma postura contra-
colonial que a academia, hoje, pretende 
teorizar e discutir.

*Caróu Oliveira é historiadora, mestranda em 
História Social pela Unifesp, cofundadora do 
projeto História da Disputa: Disputa da História 
(www.historiadadisputa.com) e acredita que a 
cidade é portadora de morte.

GT2: Memórias, histórias e lutas por reconhecimento  15 e 16/03/21

Cíndia Brustolin
(GEDMMA/UFMA)
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*Por Ingrid Barros 

GT3:
 15 e 16/03/21

Segunda-feira, 15 de março, 2021. 
Manhã de muita chuva no Maranhão. 
Mais precisamente nas regiões 

próximas à capital, São Luís. Entre águas 
e problemas de conectividade, nesse 
universo online em que a pandemia nos 
colocou, é dado início ao primeiro momento 
do Seminário Internacional sobre Direitos 
Humanos e Empresas com os grupos de 
trabalho. 

Coordenado por Anacleta Pires, Madian 
Frazão e Joana Emmerick, o GT 
“Questões de gênero e étnico-raciais em 
lutas territoriais”, reuniu pesquisadoras 
e pesquisadores de diversas localidades 

gênero no contexto das lutas territoriais 
urbanas e rurais, das violações de 
direitos humanos, do racismo estrutural 
e ambiental, das consequências da 
mineração e do agronegócio, e também 
fazer uma análise dos processos de 
insurgência das mulheres na proteção 
de seus corpos-territórios e espaços 
sagrados. “Ouvir a verdade a partir do 
sentimento. E essa verdade apareceu 
no papel a partir das pisadas no chão”, 
diz Anacleta ao fazer referência aos 
processos de escuta e envolvimento entre 
aquelas que pedem licença ao entrar nos 
territórios e os que contam suas histórias 
de luta.

Assim fez Thamires Meirelles, do Rio de 
Janeiro, ao pesquisar as “Práticas de 
cuidado como ferramenta de resistência 
e organização política de mulheres 

No trabalho, ela se propôs a pensar no 
protagonismo das mulheres negras no 
interior das lutas e organizações políticas, 
uma vez que suas práticas insurgentes 
sempre estiveram historicamente inseridas 
na construção de estratégias de resistência 
de seus territórios. Principais sujeitas de 
luta e também as mais atingidas, “são 
elas que cotidianamente reformulam o 
conceito de cuidado, numa perspectiva 
transgressora, a partir dos saberes, das 
suas tecnologias e da sua cosmovisão”, 
pontua Thamires.

Quilombolas, quebradeiras de coco 
babaçu, indígenas, sertanejas, agricultoras. 
Mulheres de inúmeras identidades que 
atuam na defesa da terra em todas as 
dimensões, do físico, espiritual, político, 
cultural e econômico, onde a luta, o 
território e suas relações com a água, 

nos mostram Silmara Moraes e Jaqueline 
Vaz, do Maranhão, em “Mulheres e seus 
Territórios – Cuidados com o Território”: no 
trabalho, é possível ouvir as vozes e ver o 
rosto feminino das lutas. 

Elas que trazem o território no seu corpo, 
a partir de conhecimentos herdados dos 
ancestrais, na forma de criar, de viver, 
nas suas relações com as ervas, com 
os remédios caseiros, no guardar das 
sementes, nas garrafadas de cura, nos 
festejos e canções de liturgia.
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dentro das próprias comunidades, em 
que sofrem violências territoriais internas, 
provocadas pelos parceiros de suas casas 
ou pelos companheiros de luta, que as 
exclui dos espaços de decisão política. 
“As mulheres guardiãs também cansam de 
estar na luta e não serem reconhecidas”, 

Ainda assim, elas resistem. Lutam no 
seu fazer diário. Sejam as mangabeiras 
do litoral do Sergipe ou as quebradeiras 
de coco babaçu no Maranhão; sejam as 
mulheres contra a mineração em Piquiá de 
Baixo, em Açailândia, Maranhão, ou as que 
enfrentam os impactos da soja no bioma 
dos Pampas; sejam aquelas que estão à 
frente do Movimento Negro em Uruguaiana 
ou as do Quilombo de Machadinha, no Rio 
de Janeiro. São mulheres que constroem 
um feminismo contra hegemônico, sendo 
verdadeiras fontes de conhecimento, 
sabedoria e referencial teórico, sobretudo 
para a universidade e os espaços 
acadêmicos. 

Como diria a quilombola Anacleta Pires 
da Silva, “o mundo acadêmico está fora 
das paredes. Está na mente, nos corpos 
e nos sentimentos. Está nas relações”. 
A luta pelo território não se faz sem o 
protagonismo das mulheres, assim como 
festa do Divino, não se faz sem a caixeira. 
“Ô mamãe tirou meu diploma de caixeira 
sem saber. E eu tirei com a caixa no colo e 
baqueta na mão. Sou caixeira até morrer.”

*Ingrid Barros (Maranhão) é comunicadora 

audiovisual, com base em São Luís. Trabalha 
em defesa de povos e comunidades tradicionais 
e outras questões de direitos humanos, bem 
como a cultura popular. Tem colaborado com 
veículos de notícias independentes nacionais e 
internacionais, com o coletivo de comunicação 
na articulação da Teia dos Povos e Comunidades 
Tradicionais do Maranhão, e outras entidades 
vinculadas às populações do campo. Instagram: 
@ _ingridbarros/

diz Jaqueline.
 

Além do racismo e dos ataques dos 
grandes empreendimentos, da mineração 
e do agronegócio, as mulheres negras, não 
brancas e de comunidades tradicionais, 
são constantemente silenciadas. É o que 
demonstra parte da pesquisa “Racismo 
Ambiental e Violações de Direitos Humanos 
no Desastre do Rio Doce”, apresentada 
por Mariana Sobral e Rafael Campos, 
do Espírito Santo, onde revelam como a 
Fundação Renova, após o desastre do 
rompimento das barragens da Vale S.A, 
Samarco e BHP, e a contaminação de toda 
a cadeia ambiental e social ao redor do 
Rio Doce, dentro dos seus parâmetros de 
reparação, reforçou a estrutura patriarcal 

econômica da mulher. 

 “Quando a Fundação Renova 

, diz Mariana.

A interseccionalidade entre racismo, 
machismo e disputas de classe também 
é tema do trabalho “Feminismo negro 
intereseccional no combate ao racismo 

sobre como as mulheres negras sofrem 
um forte impacto dentro e fora das 
comunidades. Assim, além de serem as 
protetoras dos saberes ancestrais, levando 
o território no corpo, elas também enfrentam 
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GT4:
15 e 16/03/21

*Por Giovana Kury

iante do cenário de aumento 

é necessário colocar em pauta 
os diversos casos de luta e resistência 
de comunidades tradicionais. Foi essa 
a função do Seminário Internacional de 
Direitos Humanos e Empresas “Povos, 
comunidades, natureza: insurgências 
frente ao extrativismo predatório”, que 
ocorreu de forma online entre os dias 
15 e 19 de março de 2021. Por meio da 
troca de experiências e conhecimentos em 
grupos de trabalho organizados nos dois 
primeiros dias de atividades, moradores 
de comunidades tradicionais, estudantes 
e professores apresentaram trabalhos e 
histórias que, infelizmente, não costumam 
ganhar destaque na grande mídia.

Nas apresentações do grupo de trabalho 
“Projetos e programas de desenvolvimento, 
extrativismo de grande escala e estratégias 
de luta e resistência”, ganharam destaque 
os casos nacionais que envolvem a região 
apelidada pelo Ministério de Agricultura de 
MATOPIBA, que engloba os estados do 
Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. 

e Estatística (IBGE), tem área de 73 
milhões de hectares de estabelecimentos 
agrícolas responsáveis pela produção de 

Decreto 8447/2015 do Governo Federal. 
A terra, contudo, não é ocupada apenas 
por esses grandes empreendimentos, e foi 
justamente essa a questão discutida. Como 
sobrevivem as comunidades tradicionais 

que tiveram suas habitações ameaçadas 
em nome do lucro? O que sofreram e 
continuam a sofrer?

Não por acaso, o Maranhão lidera o 

acordo com a Comissão Pastoral da Terra 
(CPT). Uma das situações discutidas foi a 
da região sul do estado, onde têm surgido 
novas técnicas para a desapropriação de 
terras em prol das empresas. Exemplo 
disso foi o trabalho “Homens de luta: sul do 
Maranhão, sul global”, apresentado pela 
geógrafa e professora adjunta da Queens 
University (Canadá) Débora Lima, que 
acompanha e dialoga com 11 comunidades 
dos municípios de Balsas, Grajaú, 
Formosa Serra Negra, São Raimundo das 
Mangabeiras e Mirador desde 2012, junto 
à CPT.

Renovação de 

A professora explicou que, desde 
o governo de Michel Temer, com a 
consolidação do MATOPIBA enquanto 
região de extrativismo capitalista, a 
situação se agrava para as comunidades 
locais. Outras mudanças normativas, 
como a criação do Sistema de Gestão 
Fundiária (Sigef), tornam desnecessário 
o estudo presencial do campo ocupado 
por essas comunidades, facilitando assim 
o processo de grilagem. Ressalta-se que 
estes processos acontecem em conluio 
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GT4: Projetos e programas de desenvolvimento, extrativismo de grande escala e estratégias de luta e resistência  15 e 16/03/21

país, como a construção da rodovia BR 101 
na década de 70 que, no Rio de Janeiro, 
não contou com consulta prévia e chegou 
a ser construída em cima de roças de 
comunidades tradicionais.

apresentações citaram situações em outros 
países, como Honduras, México, Argentina 
e Moçambique. Em todas as ocasiões, 
houve forte impacto a comunidades 
tradicionais e ao meio ambiente. O trabalho 
“El retorno del autoritarismo en Honduras y 
el fortalecimiento del modelo extractivista” 
(“O retorno do autoritarismo em Honduras 
e o fortalecimento do modelo extrativista”, 
em tradução livre), apresentado por 
Carlos Daniel Nolasco Flores, mostrou 
como o autoritarismo do Estado em 
Honduras – por meio do uso da força e 
da violência – viabilizou o fortalecimento 
de um extrativismo agressivo em favor de 
grandes empresas.

Diante das histórias de violações de 
direitos humanos e ambientais promovidas 
por empresas e governos, especialmente 
no Brasil e em países da América Latina 
e do continente Africano, o seminário 
internacional ofereceu uma oportunidade 
única de oitiva das vozes de povos e 

presentes nos grupos de trabalho, 
apresentando a dimensão de suas lutas 
e discutindo problemas socio-ambientais 
que transcendem os territórios, porque 
dizem respeito a todas as pessoas, no 
campo e na cidade.

*Giovana Kury ingressou no curso de Jornalismo 
na UFMA em 2015 e atua como repórter em 
veículos de comunicação do Maranhão desde 
2018, especialmente na área de política e cultura. 
Contato: giovanakury@gmail.com
Twitter: @giovanakury. 

com o capital nacional e estrangeiro, como 
o Genesis Agro, o Brasil Agro e Fundos de 
Pensão. 

Em toda a região do MATOPIBA, 
camponeses, quilombolas e indígenas 
são atingidos pelas grandes corporações 
com interesses econômicos no local. Ao 

utilizados por estas comunidades, foram 
citadas organizações como a CPT, o 
Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais e a Teia dos Povos. 

O trabalho “Um forte pé no chão, no território: 
atuação da Justiça nos Trilhos na promoção 
de Direitos Humanos em comunidades 
impactadas pelo setor de mineração e 
siderurgia no MA”, apresentado por Idayane 
da Silva Ferreira, abordou os impactos 
causados pela Estrada de Ferro Carajás, 
parte do Programa Grande Carajás, e o 
trabalho jurídico e político da organização 
Justiça nos Trilhos junto às comunidades 
impactadas. O chamado Corredor Carajás 
corta 27 municípios – a maioria no Maranhão 
– e impacta mais de 100 comunidades para 
transportar minério de ferro de Parauapebas, 
no Pará, até São Luís, no Maranhão, de 

do Estado e do país pelo porto Ponta da 
Madeira, pertencente à Vale.

Ao longo dos trabalhos, foram citadas 
situações parecidas em outras regiões do 
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GT5:
15 e 16/03/21

* Por Andressa Cruz Zumpano 

São diversas as ferramentas e os 
instrumentos usados nos processos 
de luta e resistência dos povos 

tradicionais, indígenas e periféricos, dentre 
eles, destaca-se a comunicação popular. 
Este instrumento, dentro de um espaço 
dominado pelo capital, pelo empresariado 
e por grandes corporações, emerge 
como um fruto semeado e colhido dentro 
dos territórios e comunidades urbanas e 
camponesas em todo o mundo. 

As ligações entre comunicação e territórios 
de poder, propaganda colonial e eugenista, 
sustentaram-se a partir daqueles que a 
produziam e reproduziam. O “colonialismo 
visual” existiu para subsidiar a exploração 
dos corpos-territórios que habitam os eixos 
da colonização. Para isso, corpos negros e 
de populações originárias eram fotografados 
e destituídos de suas identidades, seus 
nomes e locais de origem, na produção de 
imagens que celebravam as conquistas do 
colonizador e também cartografavam os 
territórios coloniais.

Essa estratégia de documentação reforçou 
historicamente estereótipos e estigmas 
sobre as populações colonizadas. Através 
de um recorte de raça e classe, os retratos 
do “indígena selvagem”, ou do “negro 
escravizado”, foram apresentados como 
histórias únicas em uma perspectiva global. 
Tal feito trouxe um apagamento de riquezas 
ancestrais das populações colonizadas e da 
reprodução da história oral e dos saberes 
tradicionais.

feita para e pelos povos que historicamente 

foram invisibilizados, funciona como fonte 
de história, memória e formação dentro 
dos territórios. É o pertencimento através 

outros tantos suportes e recursos que são 
utilizados  utilizados para contar histórias a 
partir do sujeito ao qual elas pertencem a 
que ela pertence. 

Durante o Seminário Internacional sobre 
Direitos Humanos e Empresas “Povos, 
comunidades, natureza: insurgências 
frente ao extrativismo predatório” que 
ocorreu entre os dias 15 e 19 de março de 
2021,  diversos comunicadores populares 
de várias partes do país se uniram para 
apresentar seus trabalhos e narrativas. 

vídeos, documentação escrita e oral sobre 
história e memória dos seus espaços de 
morada e vida, mostraram que comunicar 
é também um saber ancestral.  

Raimundo José, integrante do coletivo 
de comunicadores quilombolas Rádio 
e TV Quilombo, morador do Quilombo 
Rampa, na zona rural de Vargem Grande, 
Maranhão, durante a apresentação de seu 

a costura entre as ferramenta de uso 
cotidiano em sua comunidade e o fazer 
comunicação. O jacá, que é um cesto 
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territórios tradicionais, seja na exposição do 
direito de permanência dos trabalhadores 
rurais de Santa Rita, como no registro 
dos impactos ambientais que promovem 
a destruição da área de manguezal na 
comunidade Porto de Mocajutuba, em 
Paço do Lumiar, também no Maranhão.

Entre os trabalhos expostos pelo grupo 
de comunicadores populares, o que 
foi apresentado por Aldenora Ferreira, 

liderança: a trajetória de Rosiane Mendes 
Cardoso, da comunidade tradicional 
Sítio do Meio II, Maranhão”, trouxe, a 
partir da escrevivência, conceito usado 
pela escritora Conceição Evaristo, uma 
narrativa da história de luta da educadora 
popular e liderança de seu território 
Rosiane Mendes. 

Nesse círculo de afetos, apresenta-se 
também o trabalho “Memórias Afetivas das 
Comunidades do Sítio Arruda”, de João 
Leandro, em que comunicação popular 
é vetor de vivência em comunidade, um 
espaço de afetos, de contação de histórias 
e escuta, de valorização dos saberes de 
um povo, que agora é documentado em 
primeira pessoa.

*Andressa Cruz Zumpano é fotojornalista, 
documentarista e comunicadora popular. 
Maranhense baseada em Brasília, DF. Atua no 
setor de comunicação da Comissão Pastoral da 
Terra, coordenando o coletivo de comunicadores 
da Articulação das Pastorais Sociais e do Campo.

feito manualmente da palha de palmeiras 
nativas como o babaçu, é um dos símbolos 
que representam o seu coletivo. 

 
Atuando também como importante 
instrumento de denúncia para territórios 
impactados por grandes empreendimentos, 
a comunicação popular constrói narrativas 
que tensionam e fortalecem a defesa pelo 
bem-viver frente aos impactos gerados 
pelo avanço do extrativismo predatório 
que destrói e ameaça seus modos de vida. 

Exemplos de uso dessa comunicação 
como instrumento de denúncia é o 
documentário “Lixo na comunidade do 
porto de Mocajutuba”, de Allan Costa, 
Mariana Vieira, Paloma Castro e Elio 

dos campos de Santa Rita no Maranhão 
– Pecuária Rústica”, de Adriano Souza de 
Almeida. Os dois trabalhos apresentados 
durante o seminário trouxeram temáticas 
fundamentais relativas à luta e defesa dos 

Julio Itzayán Anaya López
(GEDMMA/UFMA)

GT5: Comunicação Popular, Comunitária e Alternativa: lutas e resistências frente a grandes projetos de desenvolvimento 15 e 16/03/21
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Em 30 de outubro de 2010, Flaviano 
Pinto Neto, liderança na luta pela terra 
do Quilombo Charco, no Maranhão, foi 

assassinado com sete tiros de pistola. Ele 
realizava denúncias de crimes ambientais 
e lutava pela regularização fundiária de 
seu território. Flaviano se tornou semente, 
corpo e resistência plantada na terra. 
Da terra também vem a vida de Justo 
Evangelista, referência histórica da luta 
dos territórios quilombolas de Itapecuru-
Mirim, Maranhão, e pela reforma agrária. 
Após uma vida inteira de luta construída 
pelos seus pés, caminhando entre veredas 
na defesa dos direitos do povo preto e 
lavrador, Seu Justo nos deixou em 2 de 
março de 2021, tornando-se memória, 
força e terra ancestral. 

Foi com essas duas homenagens que a 
socióloga Cíndia Brustolin (GEDMMA/
UFMA) iniciou o Lançamento de Livros e do 
Relatório da Justiça dos Trilhos, realizado 
no último dia do Seminário Internacional 
de Direitos Humanos e Empresas. As lutas 
por terra, direitos e bem viver de Flaviano 
Neto e Justo Evangelista se multiplicam 
em vários territórios escritos e descritos 
nos livros, narrados por lideranças 
comunitárias.

É sobre essas narrativas que a liderança 
quilombola Anacleta Pires da Silva lançou, 
junto com a socióloga e poeta Dayanne da 
Silva Santos, o livro “Terra de Encantados”. 
A publicação traz a luta antiga do Território 
Quilombola Santa Rosa dos Pretos, 
em Itapecuru-Mirim, Maranhão, contra 
o racismo e a fome, aliada a uma forte 
relação com seres de luz ancestrais que 
habitam as matas, que cuidam das águas 
e que tecem a luta quilombola contra as 
violações sociais e ambientais causadas 
por empreendimentos capitalistas, como a 
mineração. 

 19/03/21

*Por Ingrid Barros

A resistência dos povos e comunidades 
tradicionais que são impactados pela 
mineração também é tema do livro 
“Ninguém bebe minério”, de Horácio 
Antunes de Sant’Ana e Raquel Rigotto, 
organizadores de um processo de pesquisa 
que vem sendo desenvolvido desde 2015 
por pesquisadores e pesquisadoras de 
diversos lugares do Brasil e também do 
México. 

O uso da água pela mineração afeta 
os aquíferos, seca nascentes, brejos e 
veredas. Prejudica quem vive da pesca, 
da agricultura, da criação de animais, da 
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Para as populações tradicionais, seus 
rios e igarapés são moradas de vida, 
saúde e de Mães D’Água. “A água é 
alimento, é o sangue que corre nas veias. 
A água é sagrada e tem direitos a serem 
respeitados”, pontua Raquel Rigotto, do 
núcleo TRAMAS/UFC.  

Os danos à terra e à água também são 
demonstrados no relatório da Justiça nos 
Trilhos “Direitos Humanos e Empresas: a 
Vale S.A e as estratégias de dominação, 

territórios, água, raça e gênero”, elaborado 
pela advogada Mariana Lucena e pela 
educadora popular Joana Emmerick. 
O relatório apresenta denúncias das 
práticas racistas, discriminatórias e 
predatórias contra a natureza e os corpos, 
principalmente os das mulheres, por meio 
de um padrão de violações e práticas 
lesivas orquestradas pela mineradora 
transnacional.  

Essas palavras são de Madian Frazão, que 
lançou o livro “Diálogos do Sul Atlântico”, 
junto a Samarone Marinho e Maria de 
Lourdes Gonçalves. O livro é resultado do 
projeto de cooperação internacional entre 
GEDMMA/UFMA e a Universidade de 
Cabo Verde (UniCV), reunindo textos de 16 
pesquisadores dos dois países, em que são 

investigados os processos de colonização 
por meio dos megaempreendimentos e 

no Cabo Verde. 

As obras lançadas durante o seminário 

entre pesquisadores e comunidades, 
utilizando a ciência, a pesquisa e as 
pisadas na terra a serviço das demandas 
sociais e daqueles que lutam por seus 
modos de vida, chão e água. 

de retorno a estes livros feitos 

 
(Anacleta Pires)

São obras de denúncias, mas que 
também trazem o resistir e a esperança, 
potencializando as vozes daqueles que 

da impunidade e pelo direito ao bem viver. 

Horácio Antunes de Sant’Ana Junior e 
Raquel Maria Rigotto
Editora 7letras. Disponível para a compra 
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Mariana Lucena e Joana Emmerick Seabra. 
Publicação disponível no 
site do Seminário Internacional de 
Direitos Humanos e Empresas: 

Dayanne da Silva Santos e Anacleta 
Pires da Silva. Coleção DIÁLOGOS DA 
DIÁSPORA, editora Hucitec. Disponível 
para a compra no site da editora: 

Madian de Jesus Frazão Pereira, Samarone 
Marinho e Maria de Lourdes Silva 
Gonçalves. Editora 7letras. 
Disponível para a compra no site da editora: 

*Ingrid Barros (Maranhão) é comunicadora 

audiovisual, com base em São Luís. Trabalha 
em defesa de povos e comunidades tradicionais 
e outras questões de direitos humanos, bem 
como a cultura popular. Tem colaborado com 
veículos de notícias independentes nacionais e 
internacionais, com o coletivo de comunicação 
na articulação da Teia dos Povos e Comunidades 
Tradicionais do Maranhão, e outras entidades 
vinculadas às populações do campo. Instagram: 
@ _ingridbarros/
vinculadas às populações do campo. Instagram: 
@ _ingridbarros/
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 19/03/21

*Por Luna Gámez

interagir e ativar mecanismos de denúncia, 
defesa, reparação e garantia dos direitos 
frente às violações relacionadas com a 
atividade das empresas transnacionais do 
setor mineiro”, segundo explicou Joércio 
Pires, moderador do encontro. 

principais ferramentas do programa de 
escolas de formação política nesses 
quatro países latino-americanos, pois 
permite fazer um mapeamento comunitário 

dos projetos extrativistas. PAS criou na 
Colômbia duas escolas nas comunidades 
quilombolas de Roche e Tabaco, na região 
de La Guajira, norte do país, ambas 
afetadas pelo projeto extrativo Cerrejón, 
uma das maiores minas de carvão a céu 
aberto do mundo. As famílias de Roche 
foram reassentadas para que a empresa 
continuasse a mineração. Tratava-se 
de um quilombo que conseguiu resistir 
durante mais de 400 anos à escravidão e às 
interferências dos governos colombianos 
que tentavam pegar parte do seu território, 
no entanto, perderam para a mineração. 

Aimée Martínez Vega, integrante da ONG 
argentina Bienaventurados los Pobres 
(BePe), contou essa história dos povos 
ameríndios para abrir o encontro virtual 
de partilha de experiências das Escolas 
de Formação Política do Projeto latino-
americano, o qual aconteceu em 19 de 
março com a presença de representantes 
da Argentina, Brasil, Colômbia e Peru.

projeto foi coordenado por CooperAcción, 
do Peru, e teve a participação das 
organizações Justiça nos Trilhos (JnT) do 
Brasil,  BePe, da Argentina, e Pensamiento 
y Acción Social (PAS), da Colômbia. Entre 
2018 e 2020, a iniciativa desenvolveu 
uma escola de formação política em 
cada um destes quatro países com o 
objetivo de “fortalecer as comunidades e 
organizações e ampliar suas capacidades 
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No caso de Tabaco, o impacto foi ainda 

nessa escola política revelaram que 
hoje em dia eles se representam como 
“uma aldeia no ar”, inexistente, já que a 
comunidade quilombola foi expulsa, sem 
reassentamento para um novo território. 
Trabalhar com pessoas que têm perdido 
tudo e que têm sofrido as maiores violações 

PAS nessa região. 

“Sem o território, as comunidades não 
podem viver da mesma forma, não podem 
se relacionar entre elas da mesma forma”, 
explicou Laura Valeria Maldonado, de PAS.

A mineração afeta a vida das comunidades 
locais na ocupação das suas terras, mas 
também na alteração e contaminação dos 
cursos de água, assim como nas suas 
crenças e práticas rituais. La Guajira, 

que já é um lugar naturalmente árido, 

que consome grandes quantidades 
desse recurso para lavar o minério. Em 
consequência, as comunidades relatam 

cosmologia local dos indígenas Wayuu e 
dos quilombolas da região, tem deixado de 
se apresentar para eles e só se manifesta 
de forma violenta provocando desastres. 

acrescentou Maldonado.

A protetora da neve das serras argentinas 
também está sob ameaça de desaparição: 
há oito anos que não neva mais nas altas 
montanhas que protegem a região do 
Bolsón de Fiambalá, lugar batizado pelos 
antigos povos originários Diaguitas como 
‘a casa do vento’, e situado na província 
de Catamarca, noroeste da Argentina. 
Os moradores sofrem há décadas os 
impactos da expansão da mineração que 
abriu estradas nos morros para exportar a 

teceram uma história de luta comunitária 
baseada no intercâmbio de sementes e 
saberes que funciona há mais de 20 anos, 
e garantiu que conseguissem parar a 
instalação de um projeto de mina de urânio 
na região. Sobre essa rede de resistência 
foi fundado um dos polos da escola de 
formação política batizada “Recuperando 
el saber nosótrico” (recuperando nossos 
saberes ancestrais) que também se 
desenvolveu em mais dois lugares: na 
cidade de Catamarca e Santiago del 
Estero, segundo explicou Rosa del Valle 
Aráoz, integrante de BePe e coordenadora 
pedagógica do projeto latino-americano de 
Escolas de Formação Política. 
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justiça 
Mesmo havendo economias extrativistas, 
são as economias familiares as que 
sustentam o Peru, segundo explicou 
Allison Peralta, da organização 
CooperAcción. No entanto, a maioria 
dos povos do sul andino sofrem as 
consequências da brecha social histórica 
que tem privado grande parte das 
populações indígenas, principalmente as 
mulheres, do direito à educação. No caso 
das comunidades atingidas pelo corredor 
mineiro do sul andino com as quais 
trabalha CooperAcción nas províncias de 
Espinar, Chumbivilcas, Paruro (em Cusco) 
e Cotabambas (em Apurímac), as mulheres 
são as que mais sofrem os impactos da 

a terra e defendendo os territórios 
enquanto os homens deixam os territórios 
para gerar outras economias, segundo 
declarou Peralta. Elas foram protagonistas 
essenciais para a construção da escola 
de formação política “Kuskalla Purisum“ 
(Caminhando juntos, em quíchua). No 
entanto, muitas delas não falam castelhano 
e foi essencial inserir a língua quíchua na 
escola para complementar a abordagem 
de direitos com a interculturalidade. 
Também foi relevante a criação de 
espaços de cuidados das crianças durante 
os encontros. 

 
declarou Maximiliana Siñane Llacma, 

uma das participantes da escola.

Embora exista também uma brecha 
tecnológica que não permite o acesso à 
internet em grande parte destes povos, 
a escola conseguiu superar múltiplas 
barreiras: fortalecer as capacidades 
de autogestão das lideranças locais e 

que o termo ‘indígena’ tem no Peru. 
“A experiência na Escola permitiu que 
eles começassem a se posicionar como 
povos originários”, explicou Peralta, que 
destacou que o processo de formação 
política continua. 

A interculturalidade e a transmissão 
horizontal de conhecimentos fomentada 
pelas escolas de formação política foi 
destacada por Djelma Viana Guajajara, 
jovem do povo Guajajara da Terra Indígena 
Rio Pindaré, no Maranhão, que participou 
numa das escolas desenvolvidas pela 
Justiça nos Trilhos no Brasil. “Em cada 
encontro a gente tem essa possibilidade 
de aprender e de ensinar também. Por 
exemplo, muitos falaram que nunca tiveram 

jovem, que expressou sua gratidão por ter 
tido a oportunidade de visitar pela primeira 
vez uma comunidade quilombola.
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Iniciativas como a TV e Rádio Quilombo, 
do quilombo Rampa, município de Vargem 
Grande, no Maranhão, foi um dos muitos 
resultados da formação política no Brasil. 
Na escola brasileira, com duas turmas 
nos polos de Açailândia e São Luis (MA) 
que realizaram encontros itinerantes 
nas comunidades, participaram dezenas 
de jovens indígenas, quilombolas e 
de assentamentos rurais de áreas 
afetadas pela Estrada de Ferro Carajás, 
construída pela empresa Vale para 
transportar toneladas de minérios desde 
o Pará até os portos de São Luís. “A 
gente está tentando mostrar à Vale 
que a gente merece ter nossos direitos 
respeitados, merece, sim, qualidade 
de vida, e temos jovens para lutar por 

outra das participantes e moradora 
do Assentamento Francisco Romão, 
município de Açailândia. Para Prates, a 
escola representou a oportunidade de 
valorizar ainda mais os seus direitos.

*Luna Gámez é jornalista independente 
especializada em meio ambiente e direitos 
humanos. Com base no Brasil e ampla 
experiência na Amazônia, também tem 
trabalhado em projetos ao nível latino-
americano e foi consultora de desenvolvimento 
social da CEPAL, Nações Unidas, no Chile. 
Tem mestrado em antropologia e trabalha 
também com projetos de teatro político e 
comunicação popular.

Sou Mateus Tainor, recém-
formado em Licenciatura 
em Educação do Campo. 

Fui convidado para 
participar do Seminário 

Internacional sobre Direitos 
Humanos e Empresas 

“Povos, comunidades, 
natureza: insurgências 
frente ao extrativismo 

predatório”, o que resultou 
numa experiência de 

fundamental importância, 
porque as místicas para 

mim são apresentações que 
envolvem muito a questão 

do corpo, do espírito, da 
luta, a dimensão política, 

eu vivo no meu cotidiano. 
Sobre a Cultural, ela já faz 
parte da culminância de 

nossas atividades.

Mateus Tainor
(GEDMMA/UFMA)
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(Morelos/México)

Indígena da cultura Nahua, nasceu em 2 de agosto de 
1982, na comunidade Amilcingo, no estado de Morelos, 

no México. Desde jovem aprendeu a vida no campo com 
seus pais, que são camponeses. Lá ele conheceu o amor 
e o respeito pela terra e pelo seu povo. Apoiou diversos 
movimentos sociais com sua participação e solidariedade. 
Em 2012, quando chegou a ameaça do Projeto Integral 
Morelos (PIM), Samir iniciou seu trabalho como defensor 
dos direitos humanos e do território. Começou a informar 
pelos alto-falantes e foi assim que começou a rádio 
comunitária Amiltizinko, com a participação de outros 
jovens da comunidade. Em 2019, a ação do governo 
federal para promover o PIM foi reativada. Um dia antes 
de seu assassinato, Samir confrontou um representante 
do governo federal, Hugo Erick Flores, com argumentos 
contundentes sobre os impactos negativos que este projeto 
traria. Às 5h30 da manhã de 20 de fevereiro de 2019, dois 
homens compareceram à sua casa. Samir foi assassinado 
por defender a vida.
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(Maranhão)
 

Cozinheira de mão cheia, transforma verduras e legumes 
em pratos que as crianças da comunidade comem sem 

reclamar. Carpinteira, no espaço da obra, masculinizado, 
enfrenta os machismos e violências sem baixar a cabeça. 
Meliponicultora, cuida de quem produz o mel e poliniza 
a natureza. Ex-presidente da Associação de Moradores, 
semeia a coletividade através do mutirão e cuidado com 
o lugar onde se vive. Conselheira tutelar, enfrenta as 
alegrias e dissabores de trabalhar na defesa dos direitos 
das crianças e adolescentes. Mãe e avó, não se nega a 
estender sua mão para acolher e ir para a luta defender a 
vida no território. Assim é Rosana, do Taim, companheira 
aguerrida que sempre tem uma palavra de acolhida e de 
força, mesmo nos momentos em que está fragilizada.

(Texto de Sislene Costa)

Homenageadas e homenageados
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tivista ambiental e líder indígena do seu povo, Berta 
Cáceres foi co-fundadora e coordenadora do Conselho 

de Organizações Populares Indígenas de Honduras. Em 
2015, ela ganhou o Prêmio Goldman de Meio Ambiente 
por uma campanha que pressionou, com sucesso, o maior 
construtor de barragens do país a retirar uma barragem no 
Rio Gualcarque. Após sofrer constantes ameaças, Berta foi 
assassinada por homens armados dentro da sua casa, em 
2 de março de 2016, por conta dessa sua luta pela defesa 
do meio ambiente e dos direitos dos povos indígenas. Até 
hoje, os mandantes do crime seguem impunes. A Anistia 
Internacional condenou a absoluta falta de vontade de 
proteger os defensores dos direitos humanos por parte 
do governo de Honduras, e observou que as autoridades 
hondurenhas tinham falhado gravemente na investigação 
de sua morte incluindo as muitas ameaças graves de 
morte, que ela recebia, relacionadas com o seu trabalho a 
favor dos direitos humanos.

Homenageadas e homenageados
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Nemigraram para os Estados Unidos queria ser piloto. 

acabou alçando outros voos junto com as irmãs de Notre 
Dame de Namur. O primeiro voo foi para o Brasil, em 
1971, para o interior do Maranhão, onde, de um lado, 
havia a ditadura civil-militar e, de outro, o Movimento das 
Comunidades Eclesiais de Base que convidava a seguir um 
Deus que não está no altar, mas que caminha junto ao povo. 
Em São Luís do Maranhão começou a trabalhar apoiando 
comunidades afetadas por grandes empreendimentos que 
estavam se instalando em São Luís por conta do Programa 
Grande Carajás. Começou formando pequenos grupos em 
saúde popular no Anjo da Guarda, pois acredita que é do 
pequeno que se faz o grande. Daquele pequeno grupo mais 
tarde surge um hospital comunitário no bairro. Naquelas 
andanças aprendeu o jeito do maranhense, vendo nos 
silêncios e nas pausas demoradas do povo a esperteza 
do homem e mulher que “assunta” primeiro para ver onde 
está pisando. Irmã Ani tem atualmente 96 anos de alegria 
e juventude. 

(Texto Sislene Costa e Sandra Araújo).

Homenageadas e homenageados
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(Arariboia/Maranhão)

Indígena membro dos Guardiões da Floresta, guarda 

defender suas terras contra madeireiros ilegais. Paulino 
foi morto por madeireiros em uma emboscada em 1º de 
novembro de 2019, no interior da Terra Indígena Arariboia, 

“Na Terra Indígena Arariboia, homologada e registrada em 
1990 com 413 mil hectares, vivem cerca de 6 mil indígenas 

situação de isolamento voluntário. […] A tragédia ocorrida 
na Terra Indígena Arariboia se insere neste contexto 
onde o Estado brasileiro vê o chefe do Poder Executivo 
atentar contra a Constituição, a democracia e os direitos 
humanos, incentivando uma corrida assassina rumo às 
Terras Indígenas, sem reagir, acovardado. O sangue de 
Paulino e de tantos outros indígenas foi e será derramado 
porque aqueles que podem impedir a barbárie se calam, 
nada fazem. O Ibama e a Funai, órgãos que poderiam 
atuar de maneira direta na proteção à Terra Indígena, foram 
desmantelados e desonerados, tomados por ruralistas 
capatazes do agronegócio e do latifúndio”. 

(Trecho de Nota do Conselho Indigenista Missionário – Cimi, de 2 de 
novembro de 2019)

(Arariboia/Maranhão)(Arariboia/Maranhão)

Homenageadas e homenageados
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(Açailândia/Maranhão)

Liderança de Piquiá de Baixo (Açailândia/Maranhão), seu 
Edvard iniciou a luta da comunidade por reassentamento 

longe da poluição causada por siderúrgicas que se instalaram 

com a Estrada de Ferro Carajás. Faleceu em 23 de janeiro de 
2020, em decorrência de problemas pulmonares causados 
pela poluição a que esteve exposto em Piquiá durante boa 
parte da vida.

“Seu Edv

Dizem que um sonho que se sonha só é só um sonho, mas 
um sonho que se sonha junto vira realidade. Quando se trata 
da história de luta da comunidade de Piquiá de Baixo, o dito 
é mais do que verdadeiro. Seu Edvard Dantas foi aquele 
que primeiro sonhou: sonhou que uma vida digna, longe da 
poluição, era possível, e convidou mais gente para sonhar 
junto. Ah, Seu Edvard é um sonhador! O tipo de gente que 
pensa em coletividade, que tem brilho nos olhos! Não se 
espante se digo no presente… Seu Edvard é. Se por um 
lado ele deixou esse plano material no dia 23 de janeiro de 
2020, por outro, sua luta iniciada há mais de uma década 

como muitos moradores e moradoras da comunidade, é 
vítima da implacável poluição causada pelas siderúrgicas 
há décadas. Dessa poluição que intoxica o solo, a água e 
mata os pulmões, tornando impossível respirar […].”

(Texto de Idayane Ferreira)

Homenageadas e homenageados
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(Pará)

aria do Espírito Santo Silva e José Claudio Ribeiro 

Extrativista no Assentamento Agroextrativista Praia Alta-
Piranheira, em Nova Ipixuna-PA. No território encontra-se 
uma das últimas áreas nativas de castanha-do-pará. Os 
herdeiros da luta de Chico Mendes e Irmã Dorothy foram 
executados em uma emboscada em 2011, por defenderem 
uma terra cobiçada pelo grande capital e elites locais. O 
mentor intelectual do crime, o fazendeiro José Rodrigues 
Moreira, foi condenado em 2016 a 60 anos de prisão. A 
luta persiste até hoje, pois as raízes deixadas por Maria e 
Zé Cláudio são fortes e resistentes, como é a luta por uma 
Amazônia livre e autônoma.

Homenageadas e homenageados
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(Maranhão)

Seu Justo nasceu no quilombo Tingidor, em Itapecuru 
Mirim (MA), e se fez lutador a vida inteira na empreitada 

de garantir a terra e a vida digna aos lavradores, aos 
quilombolas. Engajou-se nos movimentos de base da Igreja 
Católica, foi presidente do sindicato dos trabalhadores 
rurais e esteve na organização do movimento quilombola. 
Formado na roça, nos cantos, nas palavras e nas lutas, 
sua atuação política dá sentido à necessidade de uma vida 
coletiva e fraterna, nutrindo a esperança de um mundo 
mais justo, em que ganhos só podem ser medidos em 
passos conjuntos, contra a escalada individualista das 
hierarquias que nos devoram. Um lavrador de terras, de 
ideias e ideais que nos deixou solo fértil para avançarmos 
nas lutas e enfrentamentos necessários contra aqueles que 
não consideram seus semelhantes, exploram, humilham, 
roubam as terras.

Seu Justo faleceu em 02/03/2021.

Homenageadas e homenageados
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(Maranhão)

Flaviano Pinto Neto, liderança do quilombo Charco, em 
São Vicente Ferrer (MA), e do movimento quilombola 

do Maranhão, lutou com dignidade pelos territórios 
quilombolas, pelo seu território, pela vida digna. Assassinado 
por pistoleiros em 2010, é memória, semente e tronco da 
luta travada pelos povos no estado. Marcando a profunda 
relação entre vida, luta e território, em 2012, Kum’tum 
Akroá-Gamella o homenageia e nos toca em sua Carta: 
“A retomada do território banhado por teu sangue está se 
dando num momento lindo. Os paus d’arco amarelos aqui 
e acolá ponteiam o céu azul de setembro, suas pétalas 
douradas cobrem o chão e num bailado sutil as sementes 
se lançam para a continuidade da vida. O mulunduzeiro que 
se levanta bem no coração do território, está lindo. Seus 
galhos desfolhados e acinzentados não permitem que ele 

suave e intenso. As folhas se deixam cair. Tu também, Bic, 
entregaste a tua vida, e nós plantamos o teu corpo na terra 
– a tua terra”.

Homenageadas e homenageados
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As nossas edições do 
folhetim Pinga Pinga já 
estão disponíveis através do 
QR code.
do apanhado das falas e 
dos trabalhos apresentados. 
Acesse também através do 
link: https://bit.ly/3f3BvOR

“Você está 
com a bala, 
eu tenho a 

palavra. A bala 
morre quando 

destinada,
a palavra 

vive quando 
replicada”

Berta Cáceres, 
Líder indígena hondurenha

Berta Cáceres foi assassinada 
no dia 2 de março de 2016.

Os governantes de 
Honduras perseguem os 
povos originários que lutam 
em defesa de suas terras e 
das águas. Governos estes 
serviçais de um projeto 
colonialista, ainda a explorar 
Abya Yala.

A luta de Berta Cáceres 
segue caminhante nos 
passos de seu povo, como 
segue o rio, como brotam as 
sementes.

Soy América 
Latina

Un pueblo 
sin piernas, 

pero  que 
camina, ¡oye!

lutas, falas, histórias, culturas, 
memórias e ancestralidade 
em que povo da Abya Yala 
se encontra, como água de 
várias nascentes contra o 
projeto de coisas vazias e 
uniformes.

Somos a realidade de um 
povo em movimento: sem 
terra, zapatistas, Mapuche, 
Guajajara, quilombolas e 
tantos outros povos em 
processos de micro revoluções 
diárias acontecendo nesse 
momento.

A utopia materializada em 
insurgências diárias.

A Cruz do Anjinho:
 o olhar da saudade no 
Território Quilombola 

do Sítio Arruda

registro da comunicação 
popular e das expressões e
sentimentos dos territórios 
tradicionais foi uma das 
apresentações sobre o olhar 

por João Leandro Neto.

As crianças que morrem 
antes do rito de batismo 
são sepultadas no cemitério 
de anjinhos localizado no 
território da comunidade 
quilombola do Sítio Arruda.

As mães, durante o ano 
inteiro, não visitam o 
local, deixando para fazer 
somente às vésperas do 
Dia de Finados, para limpar 
e organizar o local para os 
ritos fúnebres do dia 2 de 
novembro.

Cobertura Popular   | 
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o saber feminino, as 
mulheres desta comunidade 
que, por meio de sua força 
e luta diária, produzem 
os saberes e cultivos nos 
terreiros da resistência.

A imagem retrata o 
crepúsculo na Comunidade 
do Sítio Arruda. Quando 
anoitece, para os moradores 
de lá, é motivo de festejo 
e alegria no terreiro da 
associação da comunidade.

Memórias afetivas na comunidade quilombola 
do Sítio Arruda em Araripe no Ceará

Estas imagens retratam cenas 
singulares da Comunidade 
Quilombola do Sítio Arruda 
em Araripe – Ceará. A árvore 
é o tamboril, remetida como 
símbolo local, apresentando 
galhos robustos.

Está localizada em frente ao 
terreiro da casa do líder do 
quilombo, local onde todos 
se reúnem para os festejos 
populares, as tradicionais 
terreiradas culturais, feiras e 
encontros.

registradas em janeiro de 
2020, o sol vibrante e forte 
apresenta a força destes 

SOBRE 
COLETIVIDADE 
QUE FAZ SACIAR 
O CORPO E 
O ESPÍRITO

povos que vivem em 
diáspora e mantêm viva sua 
ancestralidade.

A porta em “duas bandas” 

casas do interior do Ceará.
Nas casas da comunidade 
do Sítio Arruda as famílias 
trazem esse costume até os 
dias atuais.

ornamentam a frente dos 
lares e também reverenciam 

Cobertura Popular   | 

Pra quem não conhece, eu lhes 
apresento o môi, também conhecido
 como chibé em algumas comunidades.
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“Vou fazer uma farinhada, 
muita gente vou chamar.
Vou fazer uma farinhada, 
muita gente vou chamar

Só quem entende de farinha 
venha peneirar aqui.

Só quem entende de farinha 
venha peneirar aqui.”

Cajueiro rEXISTE
“Eu vou fazer uma embolada,

Um samba, um maracatu
Tudo bem envenenado

Bom pra mim e bom pra tu
Pra gente sair da lama e 

enfrentar os urubus“
Chico Science
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“É na garganta do povo que habita a luta, 
que por sinal sempre foram sinônimos disso, 
luta. Nenhum direito foi dado, o que os povos 
conquistaram foi e é na ação concreta do 
entendimento da natureza, de entender, que ela 
dentro de sua diversidade, é única, e que a luta 
do povo só têm sentido quando compreende que 
ele é um pedaço dentro dum todo que é a terra.”

Zica Pires Membra do AAQ (Agentes 

Quilombola Santa Rosa dos Pretos ,MA)

“Como podemos pensar o mundo 
a partir de nós se a gente sempre 

se colocando como uma coisa 
superior à natureza!? Eu acho que 

isso é uma reflexão.“

A defesa dos territórios tradicionais é uma 
barreira de defesa contra a morte promovida 
por um desenvolvimento genocida. São as 
comunidades e os povos originários que 
garantem a existência  da vida.

Mulheres latinas organizadas em lutas por toda 
a América Latina,  contra governantes vendidos 
que só enxergam poder e ganância.

E é nessa vivência das conversas de 
rEXISTÊNCIAS e inSURGÊNCIAS que as 
lutas de mulheres bolivianas se encontram com 
mulheres brasileiras a defender o justo.

“Defender um território é 
defender a nossa própria vida”

Rosana é moradora da comunidade tradicional 
do Taim (MA), liderança do território que há 
anos luta pelo reconhecimento por parte do 
governo do Estado das comunidades da auto-
resex Tauá-Mirim junto com Cajueiro.

Comunidades essas aguerridas de luta e 

diários das comunidades desassistida de 
políticas públicas que valorizem o povo 
tradicional da Ilha do Upaon-açu.
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Uma das experiências mais enriquecedoras 
dos territórios na organicidade do povo 
é articular seus processos e formação 
política. Processos de formação que partem 
do micro para o macro, discutindo os 
processos internos, os enfrentamentos, as 
manifestações culturais, os mecanismos de 
defesa de cada território e a valorização das 
diversidades de cada povo que participa dos 
mesmos.

identidade Latina e o seu histórico de povo 
de luta.

“Soy America Latina, 
un pueblo sin piernas, 

pero que camina“

Como bem cita a compa Marxa Chaves: 

“A posição das mulheres tem sido central porque elas têm 
pensado em algo que as nossas irmãs no Brasil também falam, 

agora elas estão cuidando da vida dos mais pequenos, elas 
também são produtoras de mel e são mães de família e elas 
têm muitos filhos e eles também cuidam da comunidade“

Abya Yala despierta!!!!

“Somos sonhos, somos 
jovens, mulheres e 

homens, as guardiãs e os 
guardiões que preservam 
seus patrimônios, somos 

resistentes na luta e 
insurgentes em prol da nossa 

emancipação humana”
Anacleta Pires da Silva, Caixeira do Divino Espírito 
Santo, Pedagoga da Terra e defensora ambiental.
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LUTAR CONTRAS AS
 CORRENTES MODERNAS, JÁ!

Cobertura Popular   | 

Organizar a luta
Organizar estratégias de rexistência 

e insurgências do nosso povo.
É sobre derrubar as correntes 

e os açoites modernos com 
os quais os senhores de terra

 ainda nos prendem o calcanhar 
que querem caminhar e as 

mãos que querem lutar.

“Já chega de tanto 
sofrer, já chega 
de tanto chorar, 

na luta nós temos 
direito, na lei 

ou na marra nós 
vamos ganhar.”
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