CONFLITOS E LUTAS DOS
TRABALHADORES RURAIS
NO MARANHÃO
ANO 2020
DIOGO DINIZ RIBEIRO CABRAL (ORG)
ANGELA MARIA DE SOUSA SILVA
EDIMILSON COSTA DA SILVA
LUIS ANTÔNIO CÂMARA PEDROSA
LETÍCIA MOREIRA DE MARTINI
RONALDO BARROS SODRÉ
ANA TEREZA FERREIRA ROCHA
PREFÁCIO DE
ALFREDO WAGNER BERNO DE ALMEIDA

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES
E AGRICULTORAS FAMILIARES DO ESTADO DO MARANHÃOFETAEMA

CONFLITOS E LUTAS DOS
TRABALHADORES RURAIS
NO MARANHÃO
ANO 2020

DIOGO DINIZ RIBEIRO CABRAL (ORG)
ANGELA MARIA DE SOUSA SILVA
EDIMILSON COSTA DA SILVA
LUIS ANTÔNIO CÂMARA PEDROSA
LETÍCIA MOREIRA DE MARTINI
RONALDO BARROS SODRÉ
ANA TEREZA FERREIRA ROCHA
PREFÁCIO DE
ALFREDO WAGNER BERNO DE ALMEIDA
SÃO LUÍS. DEZEMBRO DE 2021

Copyright @Fetaema
Conflitos e Lutas dos Trabalhadores Rurais no Maranhão. Ano 2020
É uma responsabilidade da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e
Agricultoras Familiares do Estado do Maranhão - FETAEMA
Diretoria Executiva
Angela Maria de Sousa Silva - Presidenta
Rosmarí Barbosa Malheiros - Secretária Geral
Francisco de Jesus Silva (Chico Miguel) - Secretário de Finanças e Administração
Edmilson Costa da Silva - Secretário de Política Agrária
Ligia Daiana Pereira Alves - Secretária de Política Agrícola
Antônio da Conceição da Silva (Sorriso) - Secretário de Meio Ambiente
Jonilson Do Nascimento Amarante - Secretário de Formação e Organização Sindical
Nilvane Dos Santos Nascimento - Secretária de Políticas Sociais e Terceira Idade,
Idosos e Idosas Rurais Agricultores E Agricultoras Familiares
Gersina Viera Silva - Secretária de Mulheres
Geová de Oliveira Goes - Secretário de Jovens

Ficha Catalográfica
C748 Conflitos e Lutas dos Trabalhadores Rurais no Maranhão - ano 2020 /
Organizado por Diogo Diniz Ribeiro Cabral, Edimilson Costa da Silva, Luis
Antônio Câmera Pedrosa, Letícia Moreira de Martini, Ronaldo Barros Sodré,
Ana Tereza Ferreira Rocha. Prefácio por Alfredo Wagner Berno de Almeida
São Luís: UEMA Edições, 2021.
160 p.: il.
ISBN: 978-65-89821-44-1
1. Conflito. 2.Terra. 3. Território. 4. Trabalho Rural. I. Souza e Silva, Angela
Maria de. II. Cabral, Diogo Diniz Ribeiro. III. Silva, Edimilson Costa da. IV. Pedrosa, Luis Antônio Câmera. V. Martini, Letícia Moreira de. VI. Sodré, Ronaldo
Barros. VII. Rocha, Ana Tereza Ferreira. VIII. Título.

Endereço: Rua Urucutiua, nº 11, Araçagy, São
José de Ribamar-MA CEP 65.110-000
Endereço Eletrônico: secgeral@fetaema.org.br
Sítio: http://www.fetaema.org

In Memoriam
Nosso reconhecimento pela luta de Celino Fernandes,
Wander de Jesus Rodrigues e Raimundo Nonato Batista,
assassinados em decorrência de conflitos agrários no Maranhão no ano
de 2020.

SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO............................................................... 9
AGRADECIMENTOS........................................................... 11
METODOLOGIA................................................................. 13
PREFÁCIO........................................................................ 15
1. INTRODUÇÃO................................................................ 23
2. RELAÇÃO DOS CONFLITOS ............................................. 33
3. RELAÇÃO DOS AMEAÇADOS DE MORTE............................ 95
4. RELAÇÃO DOS ASSASSINADOS....................................... 99
5. DEPOIMENTOS.............................................................. 99
6. ANÁLISES..................................................................... 103
6.1 “A QUESTÃO AGRÁRIA NO MARANHÃO: IDENTIDADE E
RESISTÊNCIA DO CAMPESINATO TRADICIONAL”.
LUÍS ANTÔNIO CÂMARA PEDROSA............................................. 103
6.2 “A JUDICIALIZAÇÃO DE CONFLITOS AGRÁRIOS NO ESTADO
DO MARANHÃO: REFLEXOS DE UMA CRISE ESTRUTURAL E
POSSIBILIDADES RESOLUTIVAS”.
LETÍCIA MOREIRA DE MARTINI.................................................. 121
6.3 “OS CONFLITOS NÃO SE ISOLARAM: UMA GEOGRAFIA DOS
CONFLITOS AGRÁRIOS NO MARANHÃO EM 2020”.
RONALDO BARROS SODRÉ......................................................... 139

ANEXOS
Oficios encaminhados pela FETAEMA................................... 150

APRESENTAÇÃO

A presente publicação Conflitos e Lutas dos Trabalhadores
Rurais no Maranhão ano 2020 é um esforço coletivo empreendido
pela FETAEMA, por seus Sindicatos filiados e por pesquisadores diante
do quadro geral de agravamento da violência no campo que afetou os
modos de vida de milhares de trabalhadores rurais do Maranhão. Este
esforço tem como propósito denunciar as diversas violações de direitos
dos povos e comunidades tradicionais do Maranhão, de assentados da
reforma agrária, de acampados, de lideranças rurais ameaçadas de morte.
A publicação também é um libelo contra a violência e a impunidade no
campo e um grito contra o Genocídio perpetrado pelo Presidente da
República Jair Bolsonaro durante a pandemia da COVID-19, que em
2020 vitimou 194.949 brasileiros e que no momento da divulgação deste
livro, em agosto de 2021, já havia vitimado mais de 570.000 pessoas.

Boa Leitura!

Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras
Familiares do Estado do Maranhão-FETAEMA
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METODOLOGIA
A Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e
Agricultoras Familiares do Estado do Maranhão-FETAEMA dispõe de
um grande acervo sobre a memória dos conflitos agrários e das lutas
empreendidas pelos trabalhadores rurais no Estado do Maranhão desde
sua fundação, em 1972. Diariamente, a Fetaema recebe denúncias de
despejos de comunidades por ordem judicial, de pessoas ameaçadas
de morte e assassinadas em decorrência de conflitos agrários, de prisão
de trabalhadores rurais, de licenças ambientais expedidas à revelia das
comunidades, de devastação ambiental, de envenenamento de nascentes
e de comunidades inteiras. Além disso, por participar ativamente da luta
dos trabalhadores e trabalhadoras rurais no Maranhão, a FETAEMA
dispõe de dados sobre as diversas lutas empreendidas por assentados,
acampados, quilombolas, quebradeiras de coco babaçu, geraizeiros nas
últimas 4 décadas. Igualmente, pesquisadores de diferentes formações
acadêmicas realizam relevantes pesquisas sobre a realidade agrária do
Maranhão a partir dos espessos acervos da FETAEMA.
Em 2012, a Fetaema criou um instrumental para monitorar
os conflitos agrários por ela acompanhados. Esse instrumental dispõe
de informações sobre nome da comunidade, munícipio, relação de
processos judiciais e administrativos em órgãos fundiários, número de
famílias envolvidas, tamanho das áreas e sobre as diversas situações de
violência (despejo, ameaça de morte, assassinato). As informações que
constituem o instrumental são encaminhadas para a Fetaema através
de seus sindicatos filiados, associações de trabalhadores e trabalhadoras
rurais, pelas próprias lideranças ou por organizações parceiras de luta.
Essas informações são analisadas detalhadamente e logo após,
a Fetaema realiza os encaminhamentos necessários para atender às
demandas esculpidas nos documentos (ofícios, petições, realização
de reunião, visitas in loco, mobilizações), que são posteriormente
arquivados eletronicamente pela Secretaria Geral. Esse instrumental é
monitorado mês a mês pela Secretaria Agrária da Fetaema e a cada nova
situação, ele é atualizado.
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Estes dados, ora apresentados, que refletem situações de confronto
e de resistências ao longo de 2020, foram analisados pelos pesquisadores
Me.Letícia Moreira de Martini (UFMA) e Me. Ronaldo Barros Sodré
(UFPA) e pelos assessores da FETAEMA Diogo Diniz Ribeiro Cabral,
Luís Antônio Câmara Pedrosa e por Ana Tereza Ferreira Rocha. Além
das análises, os próprios dados são trabalhados e apresentados em forma
de textos que refletem as ocorrências de conflitos e os atos de violência,
assim como as mobilizações, tensões, estratégias, táticas, avanços, recuos,
conquistas, intrusamentos e perdas de terras e/ou territórios, unidades
residenciais e benfeitorias durante o ano de 2020, propiciando um
amplo retrospecto dos acontecimentos e seus efeitos pertinentes.
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PREFÁCIO
EMPREENDIMENTOS DOS AGRONEGÓCIOS COMO NOVAS
PLANTATIONS ? AS AGROESTRATÉGIAS EM MARCHA NO
MARANHÃO								
Alfredo Wagner Berno de Almeida1

1-As ocorrências de conflitos sociais e de mobilizações de
trabalhadores rurais, registradas pela FETAEMA, no decorrer de 2020, que
agora são disponibilizadas, de maneira sistemática, a um público amplo
e difuso, apresentam um conjunto de descrições dos acontecimentos do
ponto de vista dos próprios trabalhadores rurais e de suas entidades
de representação. Elas consolidam dados relativamente recentes e
inovadores para uma compreensão sociológica das realidades agrária e
fundiária do Maranhão. Reforçam esta perspectiva textos de especialistas,
com formações acadêmicas em direito e geografia, cujos propósitos são
analíticos, e mais de uma dezena de pronunciamentos e depoimentos de
lideranças de trabalhadores rurais. Estas informações são reforçadas, de
maneira concisa e objetiva, pela referência explícita a processos judiciais
e respectivas Varas, assim como a processos administrativos e respectivos
órgãos competentes (INCRA, ITERMA), que propiciam uma descrição
cuidadosa das circunstancias e dos agentes sociais referidos a cada uma
das situações de conflito relatadas.
Inicialmente pode-se afirmar que se está diante de uma dispersão
das situações de conflito por pelo menos 79 ocorrências, abrangendo 165
comunidades. Trata-se, entretanto, de uma dispersão aparente, quando
se relativiza tal quantidade, contrapondo-a àquela em que as situações
de conflitos podem ser agrupadas por critérios político-administrativos,
ou seja, 33 municípios, 14 microrregiões e 5 mesorregiões ou por
circunscrições geográficas e por suas principais características de uso dos
recursos básicos, facultando possibilidades para um entendimento mais
acurado da lógica destas ocorrências. Assim, de um total de 79 situações
de conflitos, que foram registradas pela FETAEMA no decorrer de 2020,
verifica-se que praticamente a metade concerne a duas mesorregiões: a Sul
1. Antropólogo. Professor do PPGCSPA-UEMA. Pesquisador CNPq
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Maranhense, notadamente a microrregião Gerais de Balsas, abrangendo
os municípios de Balsas, Riachão e São Raimundo das Mangabeiras,
e a mesorregião Leste Maranhense, compreendendo os municípios
de Codó, Chapadinha, Caxias, Coelho Neto, Aldeias Altas e Duque
Bacelar, notadamente a microrregião Chapadinha. Nestas regiões de
conflito foram registrados atos de violência no sentido de apropriação
ilegítima por grandes empreendimentos econômicos de terras públicas
que estão sob controle efetivo de unidades familiares de trabalhadores
rurais. Tais violências podem ser assim resumidas: invasões de projetos
de assentamento, ações de despejo, grilagens, ameaças de expulsão das
famílias de suas terras efetiva e tradicionalmente ocupadas, desmatamentos
com uso de correntões, atos devastadores contra moradias de famílias
quilombolas e de quebradeiras de coco babaçu e ameaças de morte a
trabalhadores rurais. Em suma, verifica-se um grau de convergência de
atos brutais e de apropriações ilegítimas e extremadas que dizem respeito
a extensões de terras aráveis, localizadas tanto em regiões de colonização
antiga, quanto em regiões de ocupação recente. Ambas referidas às
chapadas, chapadinhas e chapadões, aos campos gerais do cerrado e a áreas
planas de antigas florestas submetidas a desmatamentos e devastações.
Semelhante concentração, indicada pelo registro dos conflitos, deve ser
objeto de uma pesquisa detida, pormenorizada, identificando localmente
os maiores obstáculos ao desenvolvimento sustentável das comunidades
de trabalhadores rurais, inclusas aqui aquelas concernentes a povos e
comunidade tradicionais, para efeitos de orientação dos atos de Estado,
quais sejam: políticas, programas e planos relativos à defesa dos direitos às
terras, efetivamente ocupadas pelas comunidades locais em consonância
com dispositivos legais.
2-Mas quais seriam exatamente estas condições de possibilidades
que facultam interpretações renovadoras? Para responder a tal pergunta
importa considerar o tempo presente em comparação com informações
históricas sobre a estrutura agrária do Maranhão, que contribuem
para uma compreensão mais acurada destas situações de conflito aqui
relatadas.
Os empreendimentos dos agronegócios, no momento atual,
apoiados na monocultura, em grandes extensões de terras, em inovações
tecnológicas, em formas de imobilização da força de trabalho e nos

16

preços das commodities2 agrícolas do mercado internacional, além
de concentrarem a terra, reproduzem mecanismos que instituíram
historicamente as grandes plantações algodoeiras e canavieiras no
Maranhão. Está-se diante do que podemos nomear, segundo uma
definição provisória, de novas plantations, cujos fundamentos,
baseados num sistema repressor da força de trabalho, consistem num
obstáculo permanente à democracia. Melhor explicando cabe citar
Barrington Moore Jr3., que afirma que os sistemas de grandes plantações
constituem “um obstáculo a qualquer concepção de democracia que
inclua os propósitos de igualdade humana, mesmo na forma limitada de
igualdade de oportunidade e liberdade” (Barrington Moore,1975:86).
Em termos de uma gênese social pode-se asseverar, numa
interpretação bastante resumida, que, historicamente, as grandes plantações
de algodão e cana-de-açúcar monopolizaram a terra e constituíram as
unidades de produção mais constantes em quase cinco séculos de colonização
do Maranhão. Elas estavam localizadas principalmente na Baixada
Maranhense, no Vale do Itapecuru e nos Baixo Mearim e Pindaré. Os
municípios de Alcântara, Viana, São Bento, Caxias, Codó, Pindaré-Mirim,
Brejo, Penalva, Monção e a própria São Luís concentravam os grandes
empreendimentos monocultores, de uma economia agrário-exportadora,
que utilizava grandes extensões de terra e força de trabalho escrava. A
Companhia Geral de Comércio do Maranhão e Grão-Pará, instituída pelo
Marques de Pombal, favoreceu os fazendeiros, então designados como
“lavradores”, que detinham as grandes plantações, e se opôs ao “modelo
de colonização” de base teológica, empreendido pelas ordens religiosas,
notadamente os jesuítas. As terras dos jesuítas foram confiscadas e a ordem
expulsa da colônia. O governo pombalino, a partir de 1750, enfatizou o
papel do Estado e confere primazia à razão, confrontando as ordens religiosas
e seus preceitos teológicos na administração da colônia. Em 1860 foram
expulsos do Maranhão os derradeiros jesuítas.
Pombal dinamizou desta maneira, na segunda metade do século
XVIII, a economia maranhense facilitando o transporte marítimo
da produção agrícola para a metrópole europeia. Doações de terras
2. A noção de commodity é usualmente vinculada a produtos homogêneos, agrícolas ou mínero-metalúrgicos, produzidos e transportados em grandes volumes.
3. Barrington Moore Jr. – As origens sociais da ditadura e da democracia. Senhores e camponeses
na construção do mundo moderno. Lisboa. Edição Cosmos/Santos. Livraria Martins Fontes Ed. 1975.
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e incentivos vários facultados pela Coroa - crédito para aquisição de
escravos, incursões de tropas de linha contra quilombos, visando capturar
os quilombolas e se apropriar de suas benfeitorias e ações militares
afastando os povos indígenas dos limites das fazendas - apoiavam estas
inciativas de produção e circulação. A Baixada Maranhense e o Vale do
Itapecuru, hoje classificado como Leste Maranhense, consistiram nos
locais onde foram incentivadas oficialmente as iniciativas de implantação
de empreendimentos voltados para a produção de algodão e açúcar pelo
menos até a segunda década do século XIX.
A Lei de Terras de setembro de 1850 limitou o livre acesso às terras
públicas fixando a obrigatoriedade dos atos de aquisição. Tal situação
perdurou no período republicano sem que houvessem transformações
profundas na estrutura agrária e tornou-se estagnada, quando da
abolição da escravidão. Os latifúndios mantiveram-se, sobretudo, com
a cobrança do chamado “fôro”, facultando meios para a emergência e
consolidação de um campesinato livre nestas terras.
Os Acordos de Washington, assinados entre Brasil e Estados
Unidos durante a II Guerra Mundial, propiciaram incentivos à extração
do látex da borracha, de castanha e da coleta do babaçu. A exportação de
amêndoas de babaçu, favoreceu os antigos senhores de escravos que, desde
o início do século XX, viviam basicamente de uma pecuária extensiva,
do monopólio da comercialização do coco babaçu e do aforamento de
suas terras para as unidades de agricultores familiares. Os preços da
amêndoa em elevação fortaleceram também tais unidades familiares que
não apenas ampliaram seus plantios, mas notadamente sua capacidade
político-organizativa nos anos do pós-guerra. Foram criadas inúmeras
Associações de Defesa dos Agricultores e Trabalhadores Agrícolas que,
no decorrer dos anos 1950-60, convergiram para a Associação dos
Trabalhadores Agrícolas do Maranhão (ATAM), que seria a entidade de
representação estadual que antecedeu à FETAEMA.
Com a ditadura militar, de abril de 1964 a março de 1985, foi
sancionada a denominada “Lei Sarney de Terras” (Lei n.2979 de 1969). Os
grandes imóveis rurais, beneficiaram-se de incentivos fiscais da SUDAM
e da SUDENE, que favorecem a implantação de projetos agropecuários,
notadamente no Vale do Pindaré. Estes incentivos também concorreram
para reorganizar as grandes plantações em crise histórica e agônica, já
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voltadas há mais de oito décadas para o aforamento das terras, cobrando
pela quantidade de “linhas” plantadas, e exercendo rígido controle na
comercialização do coco babaçu no Vale do Itapecuru e na Baixada. A
este tempo a ATAM havia sido desmobilizada e desde 1963 estavam
sendo criados no Maranhão em meio a muitas lutas e resistências dos
Sindicatos de Trabalhadores Rurais. O líder dos trabalhadores rurais
Manoel da Conceição, presidente do STR de Pindaré-Mirim, em 1968,
foi ferido à bala de fuzil disparado por PM e o STR teve sua carta
cassada. A FETAEMA, por sua vez, foi criada quatro anos depois, em
plena ditadura em abril de 1972, quando os projetos agropecuários
expandiam-se tragicamente pelo Vale do Pindaré. Seu reconhecimento
oficial, todavia, só ocorreu em 25 de maio de 1973 e ela continuou ( e
continua) na condução das lutas dos trabalhadores rurais.
3-A partir do fim do século XX e do início deste século o Sul
do Maranhão destaca-se com grandes plantações de soja e com grandes
plantações de eucalipto na região tocantina. Os planejadores oficiais,
em governos passados, implantaram o MATOPIBA e, no momento
atual, no governo Bolsonaro não desapropriam áreas de conflito.
Concomitantemente as pressões por terra dos empreendimentos dos
agronegócios aumentam na região de Balsas, Riachão, São Raimundo das
Mangabeiras e no Baixo Parnaíba, redesenhando o mapa dos conflitos
no Maranhão e evidenciando que as ocorrências de conflitos se mantem
constantes nas demais regiões, tornando esta unidade da federação uma
das maiores senão aquela de maior ocorrência de conflitos no País.
O Maranhão encontra-se submetido, neste sentido, às condições
neoliberalizantes do modelo agro-mineral, atualmente implementado,
sem qualquer medida mais radical de desconcentração do controle
das terras, e articulando a exportação de commodities agrícolas com
commodities minerais, ou seja, exportação de minério de ferro e da
alumina produzida pela Alcoa. As forças conservadoras, encasteladas
em órgãos governamentais, através das denominadas agroestratégias4,
estão impondo aos atos de planejamento a expressão “regularização
fundiária” e buscam incessantemente soterrar a reivindicação de
“reforma agrária”, não obstante os elevados índices de concentração
4. Almeida, A.W.B. de – Agroestratégias e desterritorialização: direitos territoriais e étnicos na mira
dos estrategistas dos agronegócios” in Almeida, A.W.B. de (org)- Capitalismo globalizado e recursos
territoriais. Rio de Janeiro. Lamparina. 2010. Pp. 101- 143.
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fundiária e as ocorrências sequenciais de atos de violência em conflitos
no campo, suprimindo direitos à terra de trabalhadores rurais e direitos
territoriais de povos e comunidades tradicionais, além de limitar os
direitos trabalhistas e tentar retirar a força político-institucional das
entidades sindicais. Acrescente-se os projetos de lei que objetivam uma
flexibilização do licenciamento ambiental, “agilizando” a implantação
de megaprojetos. Basta lembrar a introdução deste livro, que sublinha
o fato do Presidente da República não ter assinado nenhum decreto de
desapropriação desde que assumiu o governo em 2019, não ter titulado
terras de comunidades de quilombo, reivindicadas pelos movimentos
sociais, e nem homologado nenhuma terra indígena. Atribui uma
primazia absoluta à denominada “regularização fundiária”, sem qualquer
propósito de correção de “desigualdades históricas” ou de constituir-se
num instrumento de profundas transformações da estrutura agrária.
Os efeitos disto certamente são sentidos de maneira desigual
pelas diferentes unidades da federação. Alagoas e Maranhão, que
apresentam os índices mais elevados de concentração fundiária no Brasil
(País), registrando formas de dominação política monopolizadas por
pouquíssimos grupos familiares, mantem-se sem maiores variações. No
caso do Maranhão, tal tendencia foi levada a extremos, já que foram
registradas cinco décadas ou praticamente meio século de controle
político pelo mesmíssimo grupo familiar.
4-Assiste-se, pois, a paradoxos: de uma parte buscam titular
rapidamente as áreas de Projetos de Assentamento (PA’s), ingressando-as
no mercado e elevando de modo significativo a oferta de terras passiveis
de atos de compra e venda, consoante demandas de empreendimentos
dos agronegócios em expansão. O volume desta oferta, considerando
as dificuldades atuais dos PA’s em alcançarem sua emancipação, terá
provavelmente uma tendencia ascensional podendo levar a uma drástica
redução dos preços de terras, facilitando as aquisições num momento
em que os preços das commodities agrícolas mantem-se elevados e os
PA’s estão fragilizados sem uma consolidação econômica assegurada. De
outra parte, de maneira concomitante, buscam remover as interdições
à aquisição de terras por empresas estrangeiras, facultando seu ingresso
no mercado em condições vantajosas, no que tange à área dos imóveis
rurais. No caso dos direitos trabalhistas buscam revisar a legislação
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através de projeto de lei que tramita no Congresso Nacional apoiado
pela Frente Parlamentar da Agropecuária, reduzindo as hipóteses do que
pode ser considerado trabalho escravo e privilegiando a redefinição de
jornada de trabalho e a noção de condições de trabalho degradantes.
Estes mecanismos repressivos concernem a grandes unidades de
exploração monocultoras apoiadas em formas de imobilização da força de
trabalho, ou seja, peonagem da dívida ou condições de trabalho análogas
à escravidão; em imensas extensões de terras, cuja produção encontra-se
atrelada a uma economia agrário-exportadora. Historicamente, como já
foi sublinhado, estas grandes explorações estavam ligadas ao cultivo de
cana-de-açúcar, algodão e cacau e também à criação de gado. Consoante
o léxico recente dos agronegócios e de empresas mineradoras, estampado
nas colunas especializadas dos periódicos de circulação nacional, tem-se
uma reclassificação que agrupa os produtos em: “complexo soja” (grãos,
farelo e óleo), “complexo sucro-alcooleiro”, “carnes”, “produtos florestais”,
“cereais, farinhas e preparações” e ainda: óleos vegetais (dendê, copra) e
papel e celulose (grandes plantações de eucalipto, de pinus) destinadas
à indústria de papel e celulose5. Os empreendimentos que os produzem
podem ser caracterizados por inovações tecnológicas, pela demanda
crescente de imensas extensões de terras aráveis e por uma racionalidade
gerencial intrínseca ao mercado de commodities. Os cálculos, racionais e
conscientes, da viabilidade e implementação destes empreendimentos,
mesmo fazendo uso de uma retórica de “gestão ambiental” e de um
“gerenciamento voltado para a sustentabilidade”, parecem não estar
levando em conta seu elevado poder de destruição de recursos naturais
e os efeitos perversos dos elevados índices de concentração fundiária.
Nesta situação de expansão do mercado de commodities alardeiam uma
“falta de mão-de-obra no campo” e prevalecem formas de recrutamento
ilegal de trabalhadores em regiões distantes do lugar onde os
empreendimentos estão sendo implantados. As condições de transporte
de trabalhadores por longas distancias e as contratações eventuais em
condições de difícil execução das tarefas ajudam a descrever este quadro
dramático de precariedade. O Maranhão, nesta ordem, considerando
inclusive as iniciativas governamentais do MATOPIBA consiste, hoje,
num laboratório de experimentações da articulação econômica dos
5. Consulte-se Velho, Otávio – Capitalismo Autoritário e Campesinato (Um estudo comparativo da
fronteira em movimento). São Paulo. Difel.1976
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agronegócios com iniciativas siderúrgicas, caso das usinas de ferro-gusa,
da indústria de alumina e da exportação de minério de ferro por grande
mineradora. Portos, ferrovias e rodovias duplicadas compõem um
poderoso corredor logístico com proeminência econômica refletida no
campo político e expressando as incertezas de uma economia globalizada,
sustentada por um mercado de commodities, voláteis, mas em expansão
no momento atual. Os conflitos de terras, agora registrados pela
FETAEMA, contribuem decisivamente para interpretações críticas da
estrutura agrária maranhense, chamando a atenção para a relevância de
medidas governamentais distributivistas mediante os riscos de políticas
de desenvolvimento implementadas sob o compasso das flutuações de
preços das commodities e para a tragicidade de seus efeitos, sobretudo nas
mesorregiões onde se concentram as graves ocorrências aqui relatadas.
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INTRODUÇÃO
Diogo Diniz Ribeiro Cabral6

Entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, a Fetaema
verificou, a exemplo de anos anteriores, violentos conflitos pela posse
da terra, despejos de comunidades rurais, ameaças de morte contra
lideranças e, infelizmente, três assassinatos contra trabalhadores rurais
em decorrência de conflitos agrários. Ao longo desse período, observouse a adoção de diversos métodos e expedientes legais e ilegais utilizados
por grandes empresas, latifundiários, oligarcas locais e pelo próprio
Estado para tomar dos trabalhadores rurais suas terras e solapar direitos
historicamente reconhecidos na Constituição Federal, em tratados
internacionais e em normas estaduais. Este “tomar” se materializou em
despejos, em destruição de casas, de roças, de matas nativas, bem como
em ações de grilagem de terras públicas. A força bruta, a intimidação e
a usurpação de direitos à terra foram aliadas de concessões de licenças
ambientais expedidas pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos
Naturais do Estado do Maranhão, que deixou a boiada passar ao longo
de 2020 e permitiu que empreendimentos dos agronegócios avançassem
violentamente sobre territórios e terras tradicionalmente ocupadas,
revirando tudo à sua frente com tratores, correntões e uso de agrotóxicos.
O ano de 2020 foi especialmente marcante pela Pandemia
da Covid-19 e, como marca infeliz de nossa história, um verdadeiro
genocídio perpetrado pelo Presidente da República Jair Bolsonaro
vitimou milhares de trabalhadores rurais no Brasil e no Maranhão. As
medidas tomadas pelo governo federal no que se refere ao combate à
pandemia no Brasil se revelaram um verdadeiro desastre, com mais de
194 mil mortes até o dia 31 de dezembro de 2020.
Ao mesmo tempo, o discurso agressivo do Presidente Bolsonaro
soou como aval aos criminosos para ampliarem a grilagem em terras
públicas e atacarem com maior violência os territórios ocupados
pelas populações tradicionais. Despejos de camponeses, ataques aos
6. Advogado da FETAEMA, Mestrando no Programa de Pós-Graduaçāo Stricto Sensu em
Desenvolvimento Socioespacial e Regional - PPDSR-UEMA.
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quilombolas, intrusamentos de terras indígenas, desmatamentos em
Unidades de Conservação e demais territórios ocupados por vários
grupos sociais passaram a ser praticados em uma velocidade e violência
nunca imaginada.
Evidencia-se a, nesse mesmo contexto, a recorrência da prática
de crimes contra trabalhadores rurais, desde ameaças de morte e
assassinatos , sem que o Estado dê mostras de que age para
mitigar o problema. Ao contrário! Jair Bolsonaro sancionou em 17 de
setembro de 2019, o projeto de Lei 3.715/19, que ampliou a posse
de arma de fogo em propriedades rurais. A medida foi aprovada pela
Câmara dos Deputados em 21 de agosto de 2019 sem vetos pelo
presidente. Antes da aprovação do projeto, era permitida a posse
da arma de fogo apenas na sede da propriedade rural. A nova regra
compreende toda a propriedade rural como extensão da residência
ou domicílio do cidadão com porte de arma, o que possibilita que
capangas de fazendeiros possam transitar livremente armados, inclusive
em áreas griladas.
Diante deste quadro geral de gravíssimas violações dos direitos
humanos, a FETAEMA resolveu elaborar um inventário dos conflitos
agrários ao longo de 2020, utilizando-se de informações repassadas
por sindicatos filiados, associações de trabalhadores e trabalhadoras
rurais, pelas próprias lideranças ou por organizações parceiras de luta.
Este conjunto documental faz parte do acervo da FETAEMA e parte
significativa destas informações se encontra digitalizada. Ademais, as
informações esculpidas em processos judiciais (Justiça Estadual e Federal)
e em processos administrativos (INCRA, ITERMA, SPU, COECV)
acompanhados pela FETAEMA serviram como fontes de pesquisa.
Além disto, o contato permanente com vítimas da violência agrária
serviu como fonte de análise e excertos de suas falas serão reproduzidos
nesta publicação.
Entende-se que esta publicação não é a mais completa e
acabada e não tem essa pretensão visto que outras lutas são forjadas
por diversas formas político-organizativas, dado o próprio tamanho
do Maranhão e sua diversidade de atores e organizações. Por seu
turno, entendemos que os dados apresentados dimensionam a
gravíssima situação de confrontos violentos pela posse da terra/
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território no Estado do Maranhão, opondo de um lado trabalhadores
e trabalhadoras rurais, povos e comunidades tradicionais e de outro
diversos setores do agronegócio. Estas diversas situações evidenciam
casos de inegociabilidade, de intolerância continuada e de confrontos
prolongados e sem perspectiva imediata de resolução por parte das
autoridades competentes7.
No período analisado, a FETAEMA contabilizou 79 situações
de conflitos abrangendo 165 comunidades, em 33 municípios, e
envolvendo 7.262 famílias e 841.541 mil hectares de unidades familiares
de trabalhadores rurais invadidos. Nestas ocorrências de conflitos, foram
registrados 3 mortos e 79 pessoas ameaçadas de morte.
Esta publicação utiliza como critério de conflito o mesmo
adotado por Alfredo Wagner na publicação Conflitos e Lutas dos
Trabalhadores Rurais no Maranhão (1982), privilegiando-se uma
noção de conflitos de terra que transcendesse aos eventos diretamente
referidos aos embates pela posse efetiva dos meios de produção e que pudesse
também colocar em pauta situações que revelam como os camponeses não
têm amparo legal no ordenamento jurídico.
Ilustra esta passagem que em plena pandemia da COVID-19, o
general da reserva Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Ministro de Estado,
Chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da
República do governo Jair Messias Bolsonaro, publicou, por meio da
Resolução n.º 11, de 26 de março de 2020, “as deliberações do Comitê
de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro” (CDPEB) para a
execução da realocação, um eufemismo de deslocamento compulsório,
de centenas de famílias de quilombos de Alcântara. De igual maneira,
em 11 de agosto de 2020, por ordem de despejo expedida pelo Juiz de
Direito da 2ª Vara de Balsas - MA, Tonny Carvalho Araújo Luz, nos
autos do processo Nº 0800398-79.2020.8.10.0026, todos os moradores
da comunidade Bom Acerto, em Balsas, foram expulsos de suas casas
(que foram posteriormente derrubadas por trator e incendiadas) e
passaram a viver sob uma tenda cedida pela Prefeitura e instalada nos
fundos de uma casa no Bairro Nazaré.
7. Alfredo W. B. de Almeida- Rituais de Passagem entre a chacina e o genocídio: conflitos sociais na
Amazônia, in Chacinas e massacres no campo. Org. Maristela de Paula Andrade. Vol. 4 - São Luís: Mestrado em Políticas Públicas.- UFMA,1997.
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Ângela Silva, presidenta da FETAEMA, agricultora familiar e
quebradeira de coco babaçu do munícipio de Lago dos Rodrigues, em
debate interno onde se analisavam os conflitos agrários no Maranhão
destacou que a Fetaema acompanha muitas áreas em conflito, a maioria de
comunidades tradicionais e que os órgãos que deveriam proteger protegem o
grande, o desenvolvimento que poderia ser por inclusão é um desenvolvimento
de crescimento econômico, um desenvolvimento que gera poluição das águas,
aumentando o capitalismo, destruindo a natureza, expulsando os homens
e mulheres do campo. Boa parte dos poderes estão aliados com os grileiros,
aqueles que estão entrando nas terras de quem ali vive há séculos e séculos,
onde há terras que foram passadas de geração em geração.
A grilagem seguiu seu curso e normalidade no Maranhão
e, mesmo diante de um quadro de violência agrária generalizada, o
Instituto de Colonização e Terras do Estado do Maranhão (ITERMA),
através de seu presidente Jesuíno Mendes Júnior (Júnior Verde), em
27 de agosto de 2020, encaminhou ao governador do Estado Flávio
Dino proposta de alteração da Lei Nº 5.315/1991 (Lei de Terras) em
que basicamente, vislumbra legalizar as ações de grilagem de terra no
Maranhão, ao criar um novo mecanismo denominado de regularização
fundiária que prevê a titulação de ocupantes de terras públicas com área
equivalente a até 2.500 hectares contínuos, que as tornem produtivas
com seu trabalho e o de sua família. Segundo o dispositivo os ocupantes
e seu cônjuges devem comprovar morada permanente ou habitual,
cultura efetiva, exploração direta, contínua e racional da área pelo
prazo mínimo de 05 anos, ter sua principal atividade concentrada em
exploração agropecuária, agroindustrial, extrativa, florestal, pesqueira ou
de turismo rural e ecológico.
Tal proposta facilita a legalização de terras públicas ocupadas
ilegalmente para especulação, com dispensa o cumprimento constitucional
da função social da terra, não segue critérios socioeconômicos, culturais
e ambientais, de modo a concretizar os fins e objetivos fundamentais da
república em garantir proteção da dignidade humana, inclusive de sua
dimensão cultural e ecológica (art. 1o, III, art. 215, 216 e art. 225 da
CF/88), a erradicação progressiva da pobreza e das desigualdades sociais
e regionais (art. 3o, I e III da CF/88), autoriza titulação de ocupações
irregulares de grandes áreas ao aumentar o tamanho de imóveis passíveis
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de regularização de 200 ha para 2500 hectares, altera o marco temporal
autoriza a regularização fundiária de ocupações irregulares no prazo de
5 anos e se afasta do objetivo de regularizar ocupações históricas por
pequenos e médios agricultores familiares, que exploram devidamente
tais áreas de modo a cumprir com sua função social, modifica conceitos
legais de modo a privilegiar a regularização fundiária de médias e
grandes propriedades, afastando a Lei de seus beneficiários originários,
a pequena propriedade familiar, principalmente por meio de conceitos
de exploração agropecuária, agroindustrial, extrativa, florestal e viola o
dever de destinação de terras públicas e devolutas de forma compatível
com o Plano nacional de reforma agrária e a política agrícola (art. 188
CF).
Conforme Edmilson Costa, Secretário Agrário da FETAEMA,
assentado da reforma agrária no PAE Bacuri, em São Raimundo das
Mangabeiras, hoje o estado do Maranhão atravessa um momento crítico em
termos de conflitos agrários e socioambientais. A região sul do Maranhão é
exemplo de grandes devastações ambientais, de grandes grilagens de terras.
Os grandes fazendeiros se utilizam da grilagem como algo normal para
invadirem comunidades tradicionais, para invadirem os assentamentos
que já foram desapropriados ou pelo ITERMA ou pelo INCRA e quem são
lesados são os agricultores, os trabalhadores rurais que ali têm a posse, mas
não têm a regularização fundiária.
Chama-nos a atenção, de igual modo, a atuação dos órgãos
fundiários federal e estadual. Em que pese a recorrência dos conflitos,
ano após ano, e a inúmeras reuniões entre STTRs, comunidades,
associações, lideranças e os burocratas do INCRA e do ITERMA,
quase nada avançou em termos de desapropriação e de titulação de
territórios quilombolas no Maranhão. Desde 1995 a 2020, apenas
7,2% dos processos de titulação que foram abertos no Incra foram
concluídos. O presidente Jair Bolsonaro não assinou nenhum decreto
de desapropriação desde que assumiu o governo. O Estado brasileiro
não tem adotado as medidas necessárias para titular os territórios
tradicionais das comunidades quilombolas em prazo razoável, situação
esta que redunda em graves violações de direitos humanos.
Evidenciamos que o orçamento do governo federal destinado à
regularização de terras quilombolas no Brasil diminuiu 90% nos últimos
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10 anos. Segundo dados do Incra (Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária), em 2010, o órgão recebeu R$ 32,1 milhões para este
fim. No ano de 2020, a soma caiu para R$ 3,2 milhões e em 2021,
somente 329 mil reais destinados para toda a política. Entre 1988 a 2021,
o órgão emitiu apenas 127 títulos dentre os 1.747 processos iniciados.
O Estado da Federação com maior número de processos instaurados
junto ao INCRA é o Maranhão, com 399 (trezentos e noventa e nove)
processos em tramitação.
A partir desses elementos é possível concluir que, a seguir o
ritmo atual de titulação de territórios quilombolas, serão necessários ao
INCRA ao menos 605 anos para titular todos os processos quilombolas
instaurados no âmbito do INCRA. A quase ausência de orçamento8
para a desapropriação de terras em favor das comunidades quilombolas,
bem como a drástica diminuição do orçamento para a realização dos
trabalhos do INCRA, evidenciam que o ritmo das titulações vai diminuir
ainda mais. A esse quadro, acrescentamos que, em 2020, apenas 29
certificações9 foram emitidas pela Fundação Cultural Palmares (FCP) ,
perfazendo 56% a menos do que em 2019.
Em 27 de março de 2019, alegando insuficiência de
recursos orçamentários, o então presidente do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Sr. João Carlos de
Jesus Corrêa, por meio do Memorando-Circular nº 01/2019/
SEDE/INCRA, determinou às Superintendências Regionais e às
Chefias de Divisão de Obtenção de Terras que fossem suspensas
as “atividades de vistorias de imóveis rurais para fins de obtenção
como também os processos administrativos em fase de instrução”.
A justificativa apresentada foi que realizar tais procedimentos sem a
devida disponibilidade orçamentária poderia “ensejar interpretação
de responsabilização por parte dos órgãos de controle.” A referida
decisão administrativa determinou ainda a suspensão de todas as
notificações relacionadas a essas ações.
8. Por meio do OFÍCIO Nº 59729/2020/GABT-1/GABT/GAB/P/SEDE/INCRA-INCRA, de 05 de outubro de 2020, em resposta ao Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), a autarquia fundiária
expressa que foi atingida por profundo corte orçamentário.
9. A certificação é o primeiro passo para a regularização de um território quilombola. Somente a titulação, de responsabilidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), é que
oficializa a posse.
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Por meio da Recomendação nº 16, de 13 de novembro de 2020,
o Conselho Nacional de Direitos Humanos revelou, a partir de dados
compartilhados pelo próprio INCRA, que a política de regularização
fundiária quilombola encontra-se completamente desestruturada e
desarticulada. Citamos:
Desde 2004 até a presente data: a) foram publicados 287 Relatórios Técnicos
de Identificação e Delimitação (RTIDs), sendo 09 em 2019, menor número
desde 2013, e este ano [2020], até agora, apenas 1 RTID (pior marca de
todo o período); b) foram publicadas 159 portarias de reconhecimento - em
2019 foram apenas duas, menor número desde 2005; c) foram editados
88 decretos de desapropriação por interesse social (nenhum publicado
desde 2019); d) foram emitidos 129 títulos de propriedade definitiva pelo
INCRA, beneficiando 46 Territórios, sendo três em 2019 e somente dois
em 2020, esses últimos decorrentes de decisão judicial que reconheceu e
garantiu o direito à titularidade das terras tradicionalmente ocupadas
pelo quilombo Rio dos Macacos (Simões Filho e Salvador/BA); e) dos 70
Contratos de Concessão de Direito Real de Uso (CCDRU) emitidos, apenas
1 ocorreu em 2019, menor número desde 2012 [...]

A violência e a impunidade tem sido marca recorrente nos
conflitos agrários no Maranhão. Entre 1985-2020, foram assassinados
em decorrência de conflitos agrários no Estado 175 pessoas, dentre
lideranças sindicais, de trabalhadores rurais, quilombolas, indígenas.
E apesar da grande quantidade de assassinatos, somente 6 casos foram
julgados, sem a condenação de nenhum mandante.
No ano de 2020, 3 trabalhadores rurais foram assassinados de
maneira brutal, todos vítimas de execução a tiros. As duas primeiras
vítimas da violência no campo, Celino Fernandes e Wanderson de
Jesus Rodrigues Fernandes, pai e filho, foram mortos com tiros no
rosto após terem a residência invadida por quatro pistoleiros no
dia 05 de janeiro de 2020, na comunidade quilombola Cedro, em
Arari. Ambos eram lideranças e há anos denunciavam o cercamento
dos campos naturais da baixada maranhense com cercas elétricas
por parte de grileiros de terras e criadores de búfalo. Os campos
naturais inundáveis da Baixada Maranhense são terras públicas de
uso comum do povo, constituem em Área de Proteção Ambiental
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(APA) do Estado do Maranhão, por meio do Decreto nº 11.900 de
11 de junho de 1991.
A terceira vítima da brutalidade no campo foi Raimundo
Nonato Batista Costa, 56 anos, encontrado morto no dia 19 de agosto
de 2020, numa cova rasa, com marcas de tiros, no povoado Vilela/Gleba
Campina, em Junco do Maranhão. Desde 2010, os(as) agricultores(as)
familiares da Associação dos Trabalhadores Rurais do Povoado Vilela/
Gleba Campina pleitearam junto ao Instituto de Colonização e Terras
do Maranhão (ITERMA) a regularização fundiária da área, e, a partir
da solicitação, passaram a ser perseguidos(as) por um fazendeiro
originário do Sul do país. As lideranças rurais registraram nos últimos
cinco anos mais de vinte boletins de ocorrência na delegacia local em
que denunciaram violências diversas, dentre estas ameaças de morte,
incêndio de casas, destruição de roça. Apesar de toda a violência, as
investigações do assassinato de Raimundo não avançaram. Ninguém
sabe quem o matou.
Nestas duas primeiras décadas do século XXI, o Maranhão
vem se constituindo em uma das grandes fronteiras de expansão do
capital. Nele se dá a produção e movimentação de cifras elevadas de
commodities minerais, agrícolas e, mais recentemente, energéticas. Por
outro lado, o Maranhão chega ao século XXI com um dos mais elevados
quadros de pobreza e desigualdades sociais do País. Os conflitos agrários
acompanhados pela FETAEMA, ao longo de 2020, se localizam,
sobretudo, em região de expansão da fronteira agrícola denominada
pelos planejadores oficiais de MATOPIBA. Em todas as coordenações
regionais da Fetaema há ocorrência de conflitos agrários e sobretudo,
quilombolas e posseiros são os mais afetados pela violência promovida
pelos empreendimentos de agronegócios. Os posseiros e quilombolas
são os mais ameaçados de morte, com destaque para quebradeiras de
coco, geraizeiros e assentados da reforma agrária. Em 70% dos casos de
ameaças de morte, não houve sequer instauração de inquérito policial
e tem sido recorrente, inclusive, a dificuldade de registrar Boletins de
Ocorrência (BO) em delegacias.
Por fim, observa-se que no Estado do Maranhão, o Poder
Judiciário tem sido cada vez mais chamado a atuar diante de um
cenário de conflitos que opõe o modelo econômico agromineral, com
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características neodesenvolvimentistas e a garantia de direitos humanos.
Insta sublinhar que os conflitos decorrentes de disputas judicializadas
pela terra no Estado do Maranhão tiveram grande aumento nos últimos
dez anos, o que justificou, dentre outras medidas, pautadas por diversas
organizações sociais, dentre as quais a FETAEMA, a criação da Comissão
Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade (COECV),
instituída pela Lei Estadual n. 10.246, de 29 de maio de 2015, Criação
das Promotorias Agrárias no âmbito do Ministério Público do Estado do
Maranhão e a criação da Vara Agrária, no âmbito do Tribunal de Justiça
do Maranhão. Ao longo de 2020, 65% dos conflitos acompanhados
pela Fetaema são também travados no âmbito do Poder Judiciário
Estadual e Federal. (ação possessória, ação reivindicatória, ação civil
pública). Em várias situações de conflito, percebe-se que os impactos de
decisões fundamentadas em interesse patrimoniais de grandes empresas
do agronegócio têm impactado diretamente na vida de comunidades
rurais do Maranhão.
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RELAÇÃO DOS CONFLITOS
ALCÂNTARA
Comunidades Quilombolas de Alcântara e o Centro de Lançamento
Aeroespacial
São históricas e graves as violações aos direitos humanos das
comunidades quilombolas de Alcântara perpetradas pelo Estado
Brasileiro nos últimos 40 anos. No processo de instalação do Centro de
Lançamento de Alcântara (CLA), dezenas de comunidades quilombolas
foram deslocadas compulsoriamente para agrovilas, implantadas pela
União no próprio municipio, a partir da segunda metade da década
de 1980, cuja maior vitrine é a pobreza, a violação de direitos étnicos
e o desrespeito à legislação internacional de direitos humanos. Já na
década de 1990, a União vislumbrou nova expansão do CLA, com o
remanejamento de mais algumas centenas de famílias quilombolas
que ocupavam terras próximas às praias, contudo, em virtude de
irregularidades no licenciamento ambiental, a União não pôde levar
adiante o intento, o que foi reconhecido em sentença proferida pela
Justiça Federal brasileira. O Governo Federal, em pleno período de
Pandemia provocada pelo COVID-19, publicou em 27 de março
de 2020, no Diário Oficial da União, a Resolução Nº 11, de 20 de
março de 2020, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
da República, que prevê expressamente a remoção das comunidades
quilombolas de Alcântara, com afetação direta de aproximadamente 27
comunidades rurais quilombolas, que totalizam cerca de 792 famílias e uma
população aproximada de 2.121 pessoas. O INCRA não finalizou o processo
de titulação do território quilombola, embora o RTID já tenha sido
publicado no D.O.U há mais de uma década.
Categoria social: quilombolas
Área (ha): 78,1 mil hectares
Nº de famílias: 3.000
Processo judicial: Ação Popular 1016857-96.2020.4.01.3700, ACP
2003.37.00.008868-2, ACP 2008.37.00.003691-5 (Vara Federal de
São Luís)
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Processo administrativo nº: 54230.002401/2006-13 (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Oriental
Mesorregião do Maranhão: Norte Maranhense
Microrregião do Maranhão: Litoral Ocidental Maranhense

ALDEIAS ALTAS
Pati / Gostoso

Em janeiro de 2020, a empresa do agronegócio COSTA PINTO
DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A ajuizou ação de manutenção
de posse com pedido liminar contra os trabalhadores rurais das
comunidades Patis e Gostoso. Em 03 de fevereiro de 2020, decisão
judicial em favor da empresa, que determinou aos trabalhadores que
desocupassem o imóvel “Fazenda Patis”, bem com se abstivessem de
praticar qualquer ato que possa dificultar, impedir, obstaculizar, turbar,
esbulhar ou ainda molestar, de alguma maneira, a posse mansa e pacífica
exercida pela parte Requerente sobre o imóvel em questão. Em plena
pandemia do Coronávirus, em 04 de setembro de 2020, o Juízo da 2º
Vara de Caxias-Ma encaminhou ofício ao Comandante do 2º BPM da
Polícia Militar do Maranhão (Caxias) para dar inteiro cumprimento à
decisão judicial. Em 09 de setembro de 2020, os trabalhadores rurais
solicitaram a suspensão do despejo, em razão da grave crise sanitária. Em
17 de setembro de 2020, o Juízo da 2ª Vara de Caxias-MA suspendeu,
por cautela, os efeitos da decisão, a qual deferiu a reintegração de
posse da ”Fazenda Patis”, tendo em vista a situação atual pela qual
atravessava o país, com a declaração da Organização Mundial de Saúde,
no dia 11 de março de 2020, de estado de pandemia de COVID-19,
sendo certo que a efetivação da tutela neste momento aumenta o risco
de contaminação, o que coloca em risco a força policial, bem como
as famílias que ali encontram-se presentes. No dia 18 de setembro de
2020, os trabalhadores rurais, cientes da decisão judicial que suspendeu
o despejo, perceberam que dois veículos da empresa se deslocaram para
o interior da área de plantio e imaginaram se tratar de seguranças da
empresa. Alguns dos trabalhadores, em motocicletas, seguiram os dois
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veículos, a fim de verificar quem eram as pessoas no interior do veículo,
depararam-se com um grupo formado por sete pessoas, sendo dois
policiais militares lotados em Aldeias Altas identificados por Daniel e
Isaias, duas outras pessoas desconhecidas, que depois foram identificados
como oficiais de justiça de Caxias-MA, acompanhados pelo chefe de
segurança da empresa Costa Pinto, conhecido por Anailton, e por dois
motoristas também da empresa. Os policiais alegaram que estavam
a realizar uma vistoria na área em conflito e ao término da aludida
atividade, retornaram para a sede da empresa Costa Pinto. A Fetaema
encaminhou ao Governador Flávio Dino solicitação de providências
diante da participação de policiais militares nas ações de intimidação
das famílias. O conflito ocorre há mais de 15 anos, sem que o INCRA
tenha concluído o processo de desapropriação.
Comunidade Gostoso

Categoria social: posseiros
Área (ha): 997 hectares
Nº de famílias: 37
Processo judicial: 20532011, 20442011, 0800238-45.2020.8.10.0029,
0800238-45.2020.8.10.0029 (Vara Agrária da Comarca de São Luís)
Processo administrativo nº: 54230.004410/2006-49 (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Cocais
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Coelho Neto
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ALTO ALEGRE DO MARANHÃO
Arame

Comunidade tradicional, há duas décadas vive situação de
conflito com a empresa Companhia Caxuxa Pastoril. De acordo com
farta documentação datada da década de 1980, os trabalhadores rurais
ocupam área de aproximadamente 300 hectares há mais de 50 anos.
Nos anos 2000, a empresa Companhia Caxuxa Pastoril ajuizou 3 ações
judiciais contra as famílias, que resultaram em 6 despejos, sendo o último
datado de 2014. Depois de intensas mobilizações da comunidade, com
o apoio do STTR de Alto Alegre do Maranhão e FETAEMA, em 31 de
janeiro de 2014, o ITERMA outorgou à comunidade Arame o título de
domínio comunitário No 14845, transferindo o direito real resolúvel
de área com 335,4882 hectares, localizada no Município de Alto
Alegre do Maranhão. Contudo, a empresa Caxuxa Pastoril ingressou
com Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido Liminar
contra o Estado do Maranhão e ITERMA, na 1ª Vara da Comarca de
Coroatá-Ma, cuja sentença favorável à empresa e o título foi cancelado
judicialmente. No processo em questão, houve diversas manobras,
inclusive atuando procurador do estado que prestou serviços à empresa
e requereu a procedência do pedido. Além disso, o ITERMA perdeu
o prazo para interpor recurso de apelação, sendo que houve trânsito
em julgado da decisão. Após uma série de cobranças das famílias de
trabalhadores rurais, elas iniciaram em 2019 plantio na área de conflito
e desde então, ocorreram várias ameaças contra os trabalhadores rurais.
Diante do cenário histórico de violência contra as famílias, bem como
a impunidade reinante no que se refere ao conflito, visto que, apesar de
dezenas de registro de ocorrências policiais nas cidades de Alto Alegre
do Maranhão, São Mateus e Bacabal, nenhuma providência foi tomada
a fim de investigar as ameaças sofridas pelas famílias, a FETAEMA
solicitou o ingresso dos trabalhadores rurais no Programa de Proteção
de Defensores de Direitos Humanos, executado pela Sociedade
Maranhense de Direitos Humanos, o que foi aceito. Além disso, após
várias reuniões e solicitações por parte da Fetaema e do STTR de Alto
Alegre do Maranhão, o ITERMA ajuizou Ação discriminatória contra a
empresa junto à Comarca de São Mateus do Maranhão.
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Categoria social: acampados
Área (ha): 333 hectares
Nº de famílias: 16
Processo judicial: 49/2005, 256/2005, 264/2005 e 888/2008 (Vara de
São Mateus)
Processo administrativo nº: 0014987/2014 (ITERMA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Mearim
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Codó
Boa Hora/Campestre

As comunidades tradicionais de Boa Hora e Campestre há
anos enfrentam ações violentas patrocinadas por fazendeiros locais. Em
razão da longa história da comunidade, há cerca de 15 anos o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária instaurou procedimento
administrativo para desapropriar o imóvel “BOA HORA DE BAIXO,
BOA HORA DE CIMA e CAMPESTRE”, com área registrada de
1.071,2556 hectares, localizada no Município de Alto Alegre do
Maranhão/MA e formado por aproximadamente 40 famílias. Por conta
do pleito de desapropriação, as famílias passaram a ser perseguidas
pelo antigo proprietário do imóvel, já falecido, e por seus filhos. As
perseguições consistiam em ameaças de morte, incêndios de roças,
destruição de casas, tiroteios. Apesar da violência, as famílias seguiram
firmes na defesa do seu território, com apoio do STTR de Alto Alegre
do Maranhão e da FETAEMA. Durante esse período, foram registradas
várias ocorrências policiais pelas lideranças rurais das comunidades,
contudo nunca houve efetiva investigação acerca das ameaças sofridas
pelas famílias. Por conta da Ação de Desapropriação, houve decisão
judicial, imissão de posse em favor do INCRA no ano de 2014, com
a constituição do Projeto de Assentamento Boa Hora/Campestre.
Insatisfeitos, os proprietários ingressaram no ano de 2014 com ação
anulatória c/c pedido de reintegração de posse em face do INSTITUTO
NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
– INCRA e, em 2015, o TRF1 suspendeu os efeitos da decisão que
concedeu ao INCRA a imissão provisória na posse. Em 22 de julho de
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2020, a ação anulatória c/c pedido de reintegração de posse foi julgada
improcedente, o que garantiu a permanência das famílias no território
Campestre/Boa Hora/´~, as ameaças e violência se intensificaram. A
partir do mês de junho, em razão de vendas clandestinas de lotes no
interior da área desapropriada, um dos compradores passou a realizar
derrubada de mata nativa e extração de madeira de lei, cercamento de
quase toda extensão do Povoado Campestre, além de ter promovido
ameaças e intimidações contra moradores da área. Tal fato foi registrado
na Delegacia de Polícia Civil de Alto Alegre do Maranhão em 08 de
junho. No dia 19 de setembro de 2020, um outro grileiro promoveu
um intenso tiroteio na comunidade Campestre. Imediatamente, as
lideranças entraram em contato com a Polícia Militar, que esteve no
local e prendeu em o mesmo, contudo pagou fiança e passou a oferecer
100 mil reais para quem repasse informações de quem o denunciou
para a polícia, para que ele pudesse matar. Cerca de 13 pessoas foram
ameaçadas de morte e a Fetaema solicitou o ingresso dos moradores no
Programa de Proteção de Defensores de Direitos Humanos, executado
pela Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Além disso, após
petição do STTR de Alto Alegre do Maranhão, uma nova decisão
judicial proibiu a venda de lotes e cerceamento da área pelos invasores.

Categoria social: assentados
Área (ha): 1.110 hectares
Nº de famílias: 41
Processo judicial: 0008698-85.2014.4.01.370 e 360035.2013.4.01.3700 (Vara Federal Bacabal)
Processo administrativo nº: S/I nº (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Mearim
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Codó
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Território Quilombola Boa Hora 3/ Marmorana

Em 2006, os quilombolas solicitaram ao INCRA a titulação de
suas terras. Desde o ano de 2009 que a comunidade quilombola vem
sofrendo com ameaças constantes por parte de fazendeiros da região,
envolvendo diretamente criadores de gado bovino do Médio Mearim.
Um destes ingressou em 2010 com ação de reintegração de posse contra
as famílias quilombolas, sendo que ação foi julgada improcedente. Em
2015, as lideranças quilombolas José Maria da Conceição e Raimundo
Gomes Soares, o “Sabonete”, tiveram suas casas criminosamente
incendiadas e, em consequência, perderam todos os pertences de uso
doméstico, sementes para plantio (arroz, feijão e milho), ferramentas
de trabalho e um paiol de arroz. Destaca que o processo de titulação
em tramitação junto ao INCRA teve o Relatório Antropológico
concluído pela empresa Ecodimensão e aprovado pela equipe técnica
do INCRA no ano de 2015, contudo não houve finalização do processo
administrativo de titulação, apesar do largo tempo de tramitação. As
famílias quilombolas temem que haja mais violência e que suas lideranças
sejam mortas.

Categoria social: quilombolas
Área (ha): 900 hectares
Nº de famílias: 32
Processo judicial: 23446/2010 (Vara de São Mateus)
Processo administrativo nº 54230.004084/2006-70 (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Mearim
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Codó
Campo do Bandeira
Conflito que perdura desde 2002, envolvendo de um lado
famílias camponesas e de outro o grupo Caxuxa Agropastoril. Nos
últimos 15 anos, ocorreram 5 despejos da comunidade. Somente em
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2014, o ITERMA outorgou à comunidade Campo do Bandeira o título
de domínio comunitário No. 14845, transferindo o direito real resolúvel
de área com 1.485,6930 hectares. Contudo, sobre a comunidade há 3
ações de reintegração de posse sem o julgamento do mérito da ação, o
que é motivo de preocupação das famílias, dado o histórico de violência
contra a comunidade.

Categoria social: assentados
Área (ha): 1450 hectares
Nº de famílias: 45
Processo judicial: 49/2005, 256/2005, 264/2005 e 888/2008 (Vara de
São Mateus)
Processo administrativo nº: 0014895/2014 (ITERMA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Mearim
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Codó
Comunidade Quilombola Gerê

Comunidade Gerê é integrante do Território Quilombola
de São Pedro, entre Alto Alegre do Maranhão e São Luís Gonzaga.
Em 2018, a Fetaema solicitou ao Núcleo de Direitos Humanos da
Defensoria Pública do Maranhão o acompanhamento do conflito. Em
12 de maio de 2020, o Núcleo de Direitos Humanos da DPE/MA foi
informado, pela Sociedade Maranhense de Direitos Humanos- SMDH,
que as famílias quilombolas da Comunidade Jerê (Gerê) estavam sendo
submetidas à situação de insalubridade, em virtude da permanência
do gado da Fazenda Caxuxa em área muito próxima das residências
quilombolas. A fim de resolver o conflito, a DPE-MA solicitou da
proprietária das terras, Deputada Estadual Ana do Gás, que retirasse
imediatamente o gado das proximidades das residências das famílias,
contudo a parlamentar não retirou, o que motivou o ajuizamento de
ação da DPE contra ela, visando a proteção territorial e saúde e bem
estar das famílias, que em plena pandemia, sofriam com a presença de
grande quantidade de animais em suas terras. Importa destacar que o
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conflito perdura há mais de 10 anos e o INCRA não finalizou o processo
de titulação do território quilombola onde se localiza a comunidade.

Categoria social: quilombolas
Área (ha): 500 hectares
Nº de famílias: 23
Processo judicial: 0801234-40.2020.8.10.0127(Vara de São Luís
Gonzaga)
Processo administrativo nº 54.230.001448/08-21 (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Mearim
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Codó

ANAJATUBA
Território Quilombola São João da Mata/Retiro

Trata-se de território quilombola com processo de titulação
instaurado junto ao INCRA. As ocorrências de conflito na localidade
são da década de 1980 e atualmente, uma fazendeira ajuizou de
manutenção de posse contra as lideranças quilombolas, sendo que houve
ordem judicial para que os quilombolas não mais realizassem plantio na
área tradicionalmente ocupada. O INCRA não finalizou o processo de
titulação do território quilombola.

Categoria social: quilombolas
Área (ha): 800 hectares
Nº de famílias: 34
Processo judicial: 0800391-05.2020.8.10.0118 (Vara de Santa Rita)
Processo administrativo nº 54.000.00556/2011-96 (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Oriental
Mesorregião do Maranhão: Norte Maranhense
Microrregião do Maranhão: Baixada Maranhense
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Comunidades Bom Jardim (Quilombola), Teso das Palmeiras
(Quilombola), Rosarinho, Santa Rita, Santa Rosa, Afoga, Mato
Grande, Ilha dos Tesos (Quilombola), Capim, Palmares, Flores,
Mato Grande, Flexeiras (Quilombola), Assuntinga (Quilombola),
Ribeirão, São Benedito, Cangapara, Enseada Grande, Axuí, Retiro
(Quilombola), Perimirim, Fomento

Comunidades tradicionais que estão situadas nas regiões dos
campos naturais (APA Baixada Maranhenses). O cenário de instalação
de cercas, criação de gado bubalino e instalação de açude na área de
proteção ambiental, mesmo após a realização da Operação Baixada
Livre, realizada a partir de 2016, tem agudizado os conflitos que afetam
dezenas de famílias tradicionais, por conta da invasão de terras públicas,
bem como outros crimes ambientais. Há diversas situações de ameaças
contra os territórios tradicionais.
Categoria social: quilombolas
Área (ha): S/I
Nº de famílias: S/I
Processo judicial: S/I
Processo administrativo: S/I (ITERMA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Oriental
Mesorregião do Maranhão: Norte Maranhense
Microrregião do Maranhão: Baixada Maranhense

ARARI
Comunidade Cedro

As famílias quilombolas são ameaçadas há anos por criadores de
gado bubalino e grileiro de terra da região e esta situação de conflito tem
causado uma série de violações dos direitos humanos e aos direitos da
natureza, dentre estas ameaças de morte e prisões de lideranças locais,
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cercamento dos campos naturais, atividades de pesca e caça predatórios,
criação de gado bubalino. Em 05 de janeiro de 2020, dentro de um
contexto de conflito agrário, foram assassinadas duas lideranças da
Comunidade Cedro, a saber Celino Fernandes, 58 anos e Wanderson de
Jesus Rodrigues Fernandes, 26 anos, respectivamente pai e filho.

Categoria social: quilombolas
Área (ha): 600 hectares
Nº de famílias: 45
Processo judicial: S/I
Processo administrativo: S/I (ITERMA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Pindaré
Mesorregião do Maranhão: Norte Maranhense
Microrregião do Maranhão: Baixada Maranhense
Comunidades Bonfim, Estiva, Flexeiras, Juncal I, Juncal II, Ilhota
II, Cedro, Taboa, Félix, Carmo, Igarapé do Arari, Bamburral

Comunidades tradicionais que estão situadas nas regiões dos
campos naturais (APA Baixada Maranhenses). O cenário de instalação
de cercas, criação de gado bubalino e instalação de açude na área de
proteção ambiental, mesmo após a realização da Operação Baixada
Livre, realizada a partir de 2016, tem agudizado os conflitos que afetam
dezenas de famílias tradicionais, por conta da invasão de terras públicas,
bem como outros crimes ambientais. Há diversas situações de ameaças
constantes contra os territórios tradicionais.
Categoria social: quilombolas
Área (ha): 400 hectares
Nº de famílias: 120
Processo judicial: S/I
Processo administrativo: S/I (ITERMA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Pindaré
Mesorregião do Maranhão: Norte Maranhense
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Microrregião do Maranhão: Baixada Maranhense
BALSAS
Projeto de Assentamento Gado Bravinho

Apesar de ser um assentamento federal, vários invasores ocupam
parte do assentamento e ao longo dos últimos cinco anos promoveram
diversas ameaças contras as famílias assentadas. Várias casas foram
incendiadas e atualmente, as famílias não conseguem utilizar parte da
área invadida. O INCRA move ação de reintegração de posse contra os
invasores e não houve sentenciamento no mesmo.

Categoria social: assentados
Área (ha): 2.029,786 hectares
Nº de famílias: 65
Processo
judicial:1000122-44.2018.4.01.3704
e
64.2018.4.01.3704 (Vara Federal de Balsas)
Processo administrativo: 01089.000085/2017-2 (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Sul
Mesorregião do Maranhão: Sul Maranhense
Microrregião do Maranhão: Gerais de Balsas

1000056-

Vargem

Nesta comunidade tradicional, famílias camponesas são
ameaçadas de expulsão, sendo que houve prisão de duas mulheres e uma
criança no mês de abril de 2017. As terras são ocupadas tradicionalmente
pelas famílias, contudo as mesmas não têm título das mesmas.
Categoria social: posseiros
Área (ha): 400 hectares
Nº de famílias: 12
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Processo judicial: S/I
Processo administrativo: S/I (ITERMA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Sul
Mesorregião do Maranhão: Sul Maranhense
Microrregião do Maranhão: Gerais de Balsas
Bom Acerto

Em uma ação em tramitação na 2ª Vara da Comarca de
Balsas, movida por João Felipe Miranda Demito contra moradores
da comunidade tradicional Bom Acerto, após decisão judicial que
determinou o despejo das famílias em plena pandemia, ocorrido em 11
de agosto de 2020, todos os moradores foram violentamente expulsos
de suas terras tradicionalmente ocupadas. Além da expulsão violenta,
realizada com a participação de jagunços e policiais civis da Polícia Civil
do Estado do Maranhão, todas as casas foram derrubadas por um trator
e posteriormente incendiadas. Em razão da situação ocorrida em plena
pandemia, os moradores passaram a viver sob uma tenda cedida pela
Prefeitura Municipal de Balsas-Ma, localizada nos fundos de uma casa
situada no Bairro Nazaré, em condições brutais que violam frontalmente
o princípio da dignidade humana.

Bom Acerto

Categoria social: posseiros
Área (ha): 8.000 hectares
Nº de famílias: 22
Processo judicial: 0800398-79.2020.8.10.0026 (1ª Vara de Balsas)
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Processo administrativo: S/I (ITERMA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Sul
Mesorregião do Maranhão: Sul Maranhense
Microrregião do Maranhão: Gerais de Balsas
Boa Esperança
As famílias vivem há mais de sete décadas na localidade e estão
sendo ameaçadas por especuladores e sojicultores que produzem nas
chapadas (região dos Gerais/Serra do Penitente). As terras ocupadas
pelas famílias são terras públicas que pertencem ao Estado do Maranhão
e estão sendo griladas.

Categoria social: geraizeiros
Área (ha): 800 hectares
Nº de famílias: 15
Processo judicial: 0000297- 36.2012.8.10.0065 (Vara de Balsas)
Processo administrativo: S/I (ITERMA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Sul
Mesorregião do Maranhão: Sul Maranhense
Microrregião do Maranhão: Gerais de Balsas
Manoel Gregório
As famílias vivem há mais de sete décadas na localidade e estão
sendo ameaçadas por especuladores e sojicultores que produzem nas
chapadas (região dos Gerais/Serra do Penitente). As terras ocupadas
pelas famílias são terras públicas que pertencem ao Estado do Maranhão
e estão sendo griladas.
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Comunidade Manoel Gregório

Categoria social: geraizeiros
Área (ha): 400 hectares
Nº de famílias: 12
Processo judicial: 0000297- 36.2012.8.10.0065 (Vara de Balsas)
Processo administrativo: S/I (ITERMA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Sul
Mesorregião do Maranhão: Sul Maranhense
Microrregião do Maranhão: Gerais de Balsas
Uruçu/Vão do Uruçu
As famílias vivem há mais de sete décadas na localidade e estão
sendo ameaçadas por especuladores e sojicultores que produzem nas
chapadas (região dos Gerais/Serra do Penitente). Algumas casas foram
incendiadas e os moradores estão impedidos de plantar em parte da
comunidade. As terras ocupadas pelas famílias são terras públicas que
pertencem ao Estado do Maranhão e estão sendo griladas.

Categoria social: geraizeiros
Área (ha): 500 hectares
Nº de famílias: 15
Processo judicial: 0000297- 36.2012.8.10.0065 (Vara de Balsas)
Processo administrativo: S/I (ITERMA)
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Coordenação da Fetaema: Coordenação Sul
Mesorregião do Maranhão: Sul Maranhense
Microrregião do Maranhão: Gerais de Balsas
Buriti Grosso
As famílias vivem há mais de ste décadas na localidade e estão
sendo ameaçadas por especuladores e sojicultores que produzem nas
chapadas (região dos Gerais/Serra do Penitente). As terras ocupadas
pelas famílias são públicas e pertencem ao Estado do Maranhão e estão
sendo griladas.

Categoria social: geraizeiros
Área (ha): 800 hectares
Nº de famílias: 16
Processo judicial: 0000297- 36.2012.8.10.0065 (Vara de Balsas)
Processo administrativo: S/I (ITERMA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Sul
Mesorregião do Maranhão: Sul Maranhense
Microrregião do Maranhão: Gerais de Balsas
Fazenda Picos
Famílias camponesas ameaçadas de despejo em razão de ação
judicial em tramitação na 2ª Vara da Comarca de Balsas - MA. Algumas
famílias já deixaram o local de suas moradias em razão do medo. A
comunidade existe há mais de 40 anos.

Categoria social: posseiros
Área (ha): 4000 hectares
Nº de famílias: 18
Processo judicial: 471-26.2016.8.10.0026 (Vara de Balsas)
Processo administrativo: S/I (ITERMA)
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Coordenação da Fetaema: Coordenação Sul
Mesorregião do Maranhão: Sul Maranhense
Microrregião do Maranhão: Gerais de Balsas
Fazenda Mato Grosso
Famílias camponesas trabalham e vivem na localidade há 22
anos onde realizam plantio de mandioca, milho, feijão e arroz, além
da criação de pequenos animais. Ocorre que os trabalhadores rurais
receberam notificação para deixar as terras em 30 dias.

Categoria social: posseiros
Área (ha): 5,5 hectares
Nº de famílias: 4
Processo judicial: 0802200-15.2020.8.10.0026(Vara de Balsas)
Processo administrativo: Não há
Coordenação da Fetaema: Coordenação Sul
Mesorregião do Maranhão: Sul Maranhense
Microrregião do Maranhão: Gerais de Balsas
Fazenda Pedreira
Famílias camponesas que trabalham e vivem na localidade há
16 anos e receberam notificação para deixar as terras em 30 dias por um
suposto proprietário de terras que mora nos Estados Unidos.
Categoria social: posseiros
Área (ha): 5,5 hectares
Nº de famílias: 4
Processo judicial: 0802454-85.2020.8.10.0026(Vara de Balsas)
Processo administrativo: Não há
Coordenação da Fetaema: Coordenação Sul
Mesorregião do Maranhão: Sul Maranhense
Microrregião do Maranhão: Gerais de Balsas
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BARREIRINHAS
Projeto de Assentamento/Comunidade Quilombola Santa Cruz
Trata-se de um território quilombola formado por nove
comunidades. Na Comunidade Santa Cruz, uma Igreja evangélica,
após receber autorização do INCRA para instalação e sem anuência dos
moradores, ajuizou ação contra os quilombolas e juiz estadual concedeu
liminar proibindo os trabalhadores de adentrar em parte da área.

Categoria social: Quilombolas
Área (ha): 110 hectares
Nº de famílias: 20
Processo judicial: 0800494-50.2020.8.10.0073 (Vara de Barreirinhas)
Processo administrativo: 54230.003857/2012-49 (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Oriental
Mesorregião do Maranhão: Norte Maranhense
Microrregião do Maranhão: Lençóis Maranhenses
Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses
Conflito há mais de tres décadas envolvendo famílias e o Estado.
Em 2017 ocorre uma Audiência de Conciliação entre Ministério
Público Federal, moradores do PNLM e ICMBio, onde fica acordado
que o ICMBio montaria um grupo de trabalho com objetivo de discutir
o seguinte: Elaboração dos Termos de Compromisso entre ICMBio
e comunidades; realização do Levantamento Fundiário integral do
PNLM e revisão do Plano de Manejo, incluindo as comunidades no
planejamento. Em 2018 o Senador Roberto Rocha propõe o Projeto
de Lei n. 465 que propõe a alteração dos limites do PNLM visando
justamente retirar do interior da unidade áreas historicamente ocupadas
por população tradicional. As atividades das famílias que vivem no
parque são limitadas em razão da ação de uma série de proibições
impostas pelo ICMBIO.
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Categoria social: Comunidades tradicionais
Área (ha): 155 mil hectares
Nº de famílias: 500
Processo judicial: 007894-24.2017.4.01.3700 (8ª Vara Federal de São
Luís)
Processo administrativo: S/I Nº (ICMBIO)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Oriental
Mesorregião do Maranhão: Norte Maranhense
Microrregião do Maranhão: Lençóis Maranhenses
BELÁGUA
Estiva do Alfredo

Comunidade tradicional ameaçada por ditos “gaúchos”, que
pretendem expulsar todas as famílias do local para plantio de monocultura.
A comunidade existe há mais de 60 anos e já solicitou a regularização
das terras junto ao ITERMA, que não finalizou o procedimento.

Categoria social: Comunidade tradicional
Área (ha): 360 hectares
Nº de famílias: 13
Processo judicial: Não há
Processo administrativo: S/I Nº (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixo Parnaíba
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Chapadinha
Estiva da Josefa
Comunidade tradicional solicitou ao ITERMA, através de sua
associação, a regularização de suas terras tradicionalmente ocupadas.
Ocorre que junto ao Cartório de Urbano Santos, uma pessoa, no ano de
2020, registrou parte do território como se fosse dona e o cartório, sem
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qualquer cuidado, expediu título em favor da mesma, restando patente
indício de grilagem de terras. A partir da expedição do documento, a
comunidade passou a ser ameaçada de expulsão de parte da área do
território. O ITERMA não finalizou o procedimento.

Categoria social: Comunidade tradicional
Área (ha): 1.456 hectares
Nº de famílias: 38
Processo judicial: Não há
Processo administrativo: S/I Nº (ITERMA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixo Parnaíba
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Chapadinha
Pau Ferrado I

Desde 2016, pessoas estranhas invadiram parte da área da
comunidade, com aproximadamente 122 hectares, destruindo roças,
área de reserva da comunidade, mata ciliar e proibindo a entrada dos
moradores na localidade invadida, fazendo uso de grave ameaça, além
de vender a área litigiosa para terceiros da cidade de Chapadinha-MA.
O ITERMA não finalizou o procedimento.

Categoria social: Comunidade tradicional
Área (ha): 1.800 hectares
Nº de famílias: 32
Processo judicial: 12132016 (Vara de Urbano Santos)
Processo administrativo: S/I Nº (ITERMA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixo Parnaíba
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Chapadinha
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Pau Ferrado II
Comunidade tradicional ameaçada por ditos “gaúchos” que
pretendem expulsar todas as famílias do local para plantio de monocultura.
A comunidade existe há mais de 50 anos e já solicitou a regularização
das terras junto ao ITERMA, que não finalizou o procedimento.

Categoria social: Comunidade tradicional
Área (ha): 1.800 hectares
Nº de famílias: 12
Processo judicial: Não há
Processo administrativo: S/I Nº (ITERMA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixo Parnaíba
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Chapadinha
Povoados Guarimansal, Olho D’Água e Lagoa

Comunidades tradicionais em conflito com a empresa Ômega
Energia, que instalou vários quilômetros de linha de transmissão no
interior das comunidades e, para tanto, ajuizou ações DE SERVIDÃO
COM LIMINAR CUMPRIDA. Parte do território foi afetado, assim,
pela passagem do linhão e os valores propostos para fins de indenização
não foram aceitos pelas comunidades.

Categoria social: Comunidade tradicional
Área (ha): 2.000 hectares
Nº de famílias: 60
Processo judicial: 5802016 ( Vara de Urbano Santos)
Processo administrativo: S/I Nº (ITERMA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixo Parnaíba
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Chapadinha
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Povoados Centros dos Morros e Morros dos Veridianos

Comunidades tradicionais em conflito com a empresa Ômega
Energia, que instalou vários quilômetros de linha de transmissão no
interior das comunidades e, para tanto, ajuizou ações DE SERVIDÃO
COM LIMINAR CUMPRIDA. Parte do território foi afetado, assim,
pela passagem do linhão e os valores propostos para fins de indenização
não foram aceitos pelas comunidades.

Categoria social: Comunidade tradicional
Área (ha): 2.000 hectares
Nº de famílias: 40
Processo judicial: Não há
Processo administrativo: S/I Nº (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixo Parnaíba
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Chapadinha

BURITI
Valença/Carrancas

Comunidade tradicional, cujas unidades familiares há mais
de 20 anos são ameaçadas de expulsão por sojicultores de suas terras
tradicionalmente ocupadas. Além da derrubada de milhares de hectares
de terra, os sojicultores, há mais de uma década, lançam veneno a
menos de 10 metros da residência dos moradores, o que tem ocasionado
adoecimento dos moradores. Também, alguns dos moradores foram
ameaçados de morte. Há processo de regularização fundiária em
tramitação no ITERMA, que não finalizou o procedimento.
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Categoria social: Comunidade tradicional
Área (ha): 400 hectares
Nº de famílias: 12
Processo judicial: 500/2009, 166/2015 e 154/2017 (Vara de Buriti)
Processo administrativo: 0086326/2018Nº (ITERMA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixo Parnaíba
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Chapadinha
Brejão
Comunidade tradicional, cujas unidades familiares há mais de 5
anos são ameaçadas de expulsão por ditos gaúchos. Ao longo de 2020,
parte significativa do território foi destruída após licença ambiental
expedida pela SEMA autorizar a supressão vegetal para o plantio de
soja, o que gerou o cercamento da comunidade. As ameaças contra
os moradores são constantes e os mais velhos estão permanentemente
doentes em razão do forte abalo emocional que sofreram em razão da
destruição das matas da comunidade e das ameaças. Há processo de
regularização fundiária em tramitação no ITERMA, que não finalizou
o procedimento.
Brejão
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Categoria social: Comunidade tradicional
Área (ha): 600 hectares
Nº de famílias: 30
Processo judicial: 809/2016 (Vara de Buriti)
Processo administrativo: 267379/2019 (ITERMA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixo Parnaíba
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Chapadinha
CAXIAS
Central dos Medeiros
Comunidade tradicional formada por 60 famílias, que há mais
de 20 anos enfrentam conflito agrário com empresa do agronegócio.
Tramita no INCRA processo de desapropriação contudo não houve
desapropriação das terras ocupadas pelas famílias.

Categoria social: Comunidade tradicional
Área (ha): 1.300 hectares
Nº de famílias: 60
Processo judicial: Não há
Processo administrativo: S/I (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixo Parnaíba
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Caxias
CODÓ
Território Quilombola Cipoal dos Pretos
Território quilombola que se encontra ameaçado em decorrência
de conflito agrário promovido por uma família latifundiária de Codó
que tenta se apossar de grandes extensões do território. O processo de
titulação das terras tramita no INCRA, sem que tenha concluído o
mesmo.
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Categoria social: quilombola
Área (ha): 6.000 hectares
Nº de famílias: 22
Processo judicial: 2456-21.2007.8.10.0037 (2ª Vara de Codó)
Processo administrativo: 54230.001141/2006-69 (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Cocais
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Codó
Território Quilombola Santa Maria dos Moreira/ Jerusalém/
Tamboril

Território quilombola que se encontra ameaçado em decorrência
de conflito agrário. O processo de titulação no INCRA tramita há 10
anos, sem nenhum avanço. Igualmente, há várias ações judiciais em
tramitação na Justiça Federal de Caxias contra os quilombolas.
Categoria social: quilombola
Área (ha): 5.500 hectares
Nº de famílias: 80
Processo judicial: 123/2015, 2674/2013, 0007347-17.2013.4.01.3702,
0001068-73.2017.4.01.3702, 0002706-15.2015.4.01.3702 (Vara
Federal de Caxias)
Processo administrativo: 54230.006073/2006-24 (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Cocais
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Codó

Território Quilombola Três Irmãos/Montabarro/Queimadas

Apesar da longa existência das comunidades quilombolas,
uma empresa do setor sucroalcooleiro, desde o ano de 2005, persegue
violentamente as 3 (três) comunidades, por meio de ameaças de expulsão
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das comunidades, além da realização de desmatamento no interior do
referido território. Há várias ações de reintegração de posse tramitando
na Vara Federal e o processo de titulação no INCRA tramita há 10 anos,
sem nenhum avanço.
Categoria social: quilombola
Área (ha): 3.500 hectares
Nº de famílias: 55
Processo judicial: 1000092-49.2017.4.01.3702 (Vara Federal de Caxias)
Processo administrativo: 54230.001070/2012-42 (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Cocais
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Codó
Território Quilombola Poraquê

Comunidade constituída por 40 famílias. Em 2012, vários
homens armados, no mês de novembro, invadiram o quilombo, com
armas de longo porte, modelo Escopeta calibre 12, a mando de um
ex-prefeito de Codó, com a intenção de expulsar as famílias da área.
Desde então, as famílias vivem em situação permanente em conflito.
O processo de titulação aberto no INCRA-MA em 2013, sem nenhum
avanço.

Categoria social: quilombola
Área (ha): 1.250 hectares
Nº de famílias: 24
Processo judicial: 000328764.2014.4.01.3702 (Vara Federal de Caxias)
Processo administrativo: 54230.007090/2013-16 (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Cocais
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Codó

58

Território Quilombola Mata Virgem

Comunidade quilombola cujo processo de titulação tramita há
mais de 12 anos no INCRA e que desde 2005 sofre com ameaças de
expulsão por parte de um ex-deputado estadual.
Categoria social: quilombola
Área (ha): 1.200 hectares
Nº de famílias: 22
Processo judicial: Não há
Processo administrativo: 54230.000428/2007-52 (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Cocais
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Codó
Vergel

Trata-se de uma comunidade tradicional que em razão de conflito
agrário registra assassinados de 4 trabalhadores rurais, além de duas
tentativas de homicídios e várias pessoas ameaçadas de morte. As terras
correspondem a aproximadamente 1.865,47,50 hectares registrados no
Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Codó. Por vários anos
não houve problema de convivência entre os moradores e o uso da terra
se deu de forma comunitária. Ocorre que em meados do ano de 1984,
dois fazendeiros, ambos moradores da cidade de Codó, com uma cessão
de direito hereditário10 iniciaram o processo de inventário (processo No
81984, aberto em 24.10.1984, atualmente em tramitação na 3ª Vara da
Comarca de Codó) sendo cada cessão com 932,735 hectares, excluindo,
de imediato, vários dos herdeiros diretos, visto que tais cessões englobavam
a totalidade das terras de Vergel. A partir de então, várias outras vendas
de parte das terras do Vergel foram sendo realizadas por pessoas estranhas
à comunidade, de forma clandestina, excluindo os moradores daquele
lugar.Com a venda de parte das terras, as situações de conflitos agrários
10. Consiste na transferência que o herdeiro, legítimo ou testamentário, faz a outrem de todo o quinhão
ou de parte dele, o qual lhe compete após a abertura da sucessão
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passaram a ocorrer com frequência, tendo em vista que as terras vendidas
para terceiros, moradores da sede municipal de Codó ou da capital São
Luís, tentaram ocupar a terra que já era habitada há décadas por dezenas
de famílias de trabalhadores rurais. Referida situação perdurou durante
toda a década de 1990. A partir dos anos 2000, os trabalhadores rurais
remanescentes passaram a se organizar em grupos animadores rurais a
fim de evitar a invasão das terras do Povoado Vergel, a venda clandestina
de lotes, o desmatamento da área e a luta pela permanência das famílias.
Os animadores comunitários eram ALFREDO RIBEIRO DA SILVA,
assassinado em 28 de agosto de 2007; RAIMUNDO PEREIRA DA
SILVA, assassinado em 14 de janeiro de 2010 e ANTONIO ISÍDIO
PEREIRA DA SILVA, encontrado morto em 24 de dezembro de 2015,
mortes estas nunca esclarecidas. Após a morte de Antônio Isídio Pereira
da Silva, restou somente no local a família de Antônio Francisco de
Sousa Araújo, conhecido por Jaizim, que se tornou inventariante das
terras do Vergel e por isso, passou a sofrer diversas ameaças de morte
por invasores de terra. Desde 2015, a terras do Vergel sofreram várias
invasões, mais ameaças de morte contra Antônio Francisco de Sousa
Araújo e foram muitas as denúncias realizadas pela FETAEMA junto à
Promotoria De Justiça de Codó, Delegacia de Polícia Civil e Comissão
Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade (COECV).

Categoria social: terra de herança
Área (ha): 1.885 hectares
Nº de famílias: 8
Processo judicial: 8/1984 (Vara de Codó)
Processo administrativo: Não há
Coordenação da Fetaema: Coordenação Cocais
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Codó
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COELHO NETO
Brejinho
Comunidade tradicional formada por mais de 100 famílias,
cujo processo de desapropriação tramita no INCRA há mais de 10 anos
sem finalização. Os trabalhadores rurais passaram a ser ameaçados por
empresa do agronegócio que tentar expulsar as famílias pelo uso de força
bruta, inclusive fazendo uso de tratores para destruir roçados.

Categoria social: Comunidade tradicional
Área (ha): 7.038 hectares
Nº de famílias: 124
Processo judicial: Não há
Processo administrativo: S/I nº (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixo Parnaíba
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Coelho Neto

DUQUE BACELAR
Feituria
Trata-se de comunidade tradicional formada por 23 famílias e
que cuja existência é superior a 90 anos. As famílias foram beneficiadas
por um projeto de casas de alvenaria. Ocorre que uma empresa do
agronegócio ajuizou ação de reintegração de posse contra as famílias,
a fim de impedir a construção das casas no ano de 2015. Desde então,
as famílias não conseguiram concluir as casas e vivem em situação de
conflito permanente com a empresa.

Categoria social: Comunidade tradicional
Área (ha): 500 hectares
Nº de famílias: 24
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Processo judicial: 4522015 (Vara de Coelho Neto)
Processo administrativo: S/I nº (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixo Parnaíba
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Coelho Neto

GUIMARÃES
Guajaretiua

Trata-se de comunidade tradicional formada por 47 famílias
que são beneficiárias de Termo de Autorização de Uso expedido pela
Superintendência do Patrimônio da União- SPU desde o ano de
2010. Referidas autorizações têm como propósito o desenvolvimento
de atividades agroextrativistas de uso sustentável. Na localidade, as
47 famílias desenvolvem atividades agroextrativistas há mais de cinco
décadas, sendo a referida Vila um reduto de pescadores artesanais e de
trabalhadores rurais que, além da atividade econômica, têm residências
fixas na localidade. Contudo, desde 2015, uma moradora da cidade de
Guimarães, por meio de ações junto ao Poder Judiciário do Maranhão,
tenta expulsar parte das famílias das terras tradicionalmente ocupadas,
sob alegação de que tem a propriedade do território.

Categoria social: Posseiros
Área (ha): 600 hectares
Nº de famílias: 31
Processo judicial: 0073540-49.2015.4.01.3700. (13ª Vara Federal de
São Luís-Ma)
Processo administrativo: S/I nº (SPU)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixada Ocidental
Mesorregião do Maranhão: Norte Maranhense
Microrregião do Maranhão: Litoral Ocidental Maranhense
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Comunidade Quilombola Brejo

Trata-se de comunidade quilombola integrante do Território
Quilombola de São José dos. O processo tramita na Comissão de
Territórios Tradicionais e encontra-se no estágio inicial. Trata-se de um
Território composto por quatro comunidades, onde uma delas ( a de
Brejo) sofre ameaças permanentes de um pretenso proprietário. Em
agosto de 2020, por ordem judicial, uma família de quilombolas foi
despejada, em pleno período da pandemia.

Categoria social: Quilombolas
Área (ha): 600 hectares
Nº de famílias: 39
Processo judicial: 0800272-34.2020.8.10.0089 (Vara de GuimarãesMA)
Processo administrativo: 27187/2019 (ITERMA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixada Ocidental
Mesorregião do Maranhão: Norte Maranhense
Microrregião do Maranhão: Litoral Ocidental Maranhense

ITAPECURU-MIRIM
Território Quilombola de Santa Rosa dos Pretos

Há mais de quatro décadas, o território quilombola de Santa
Rosa dos Pretos tem sido palco de intensos conflitos agrários, com muitas
ameaças e processo de criminalização de suas lideranças. Ao longo do
ano de 2021, houve um grave recrudescimento do conflito envolvendo
os quilombolas, em razão da duplicação da BR-135 e da compra e
venda clandestina de lotes no interior do território. Em 22 de junho
de 2015, o governo federal publicou decreto que declarou de interesse
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social, para fins de desapropriação, os imóveis rurais abrangidos pelo
território quilombola Santa Rosa dos Pretos, localizado no Município de
Itapecuru Mirim, Estado do Maranhão, com área de sete mil, trezentos
e dezesseis hectares, cinquenta e um ares e doze centiares. Contudo,
desde então, o INCRA não deu seguimento à expropriação dos imóveis
incidentes no território, o que, nesse período, motivou uma série de
conflitos agrários, com muitas pessoas ameaçadas, destruição das matas
e instalação de grandes empreendimentos (Duplicação da Estrada de
Ferro Carajás, Passagem de Linhões e a recente duplicação da BR-135)
que tem impactado a vida de pelo menos 950 famílias.

Categoria social: Quilombolas
Área (ha): 7700 hectares
Nº de famílias: 950
Processo judicial: ACP 21337-52.2011.4.01-3700, 2629547.2012.4.01.3700, 1024159-16.2019.4.01.3700 e 104967419.2020.4.01.3700 (8ª Vara Federal de São Luís-Ma)
Processo administrativo: 54230.003909/2005-58 (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixada Oriental
Mesorregião do Maranhão: Norte Maranhense
Microrregião do Maranhão: Itapecuru-Mirim

Território Quilombola de Santa Maria dos Pinheiros
O Quilombo Santa Maria dos Pinheiros está localizado no
município de Itapecuru-Mirim, às margens da BR-135 e atualmente
vivem cerca de 35 famílias nesse território. Com a formação das fazendas
no território quilombola de Santa Maria dos Pinheiros, as terras foram
desmatadas, transformadas em pasto, cercadas com arame farpado,
e as famílias começaram a ter dificuldades de acesso a várias áreas da
comunidade. Cercas com arame farpado, cercas eletrificadas e cancelas
passaram a fazer parte dos caminhos centenários percorridos pelos
quilombolas. Além disto a Duplicação da Estrada de Ferro Carajás,
Passagem de Linhões e a recente duplicação da BR-135 têm impactado
a vida das famílias quilombolas.

64

Categoria social: Quilombolas
Área (ha): 7700 hectares
Nº de famílias: 950
Processo judicial: ACP 21337-52.2011.4.01-3700, 2629547.2012.4.01.3700, 1024159-16.2019.4.01.3700 e 104967419.2020.4.01.3700 (8ª Vara Federal de São Luís-Ma)
Processo administrativo: 54230.003776/2004-39 (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixada Oriental
Mesorregião do Maranhão: Norte Maranhense
Microrregião do Maranhão: Itapecuru-Mirim

JOÃO LISBOA
Cipó Cortado
Trata-se de Acampamento formado por 78 famílias que ocupam
terras da União desde o ano de 2009, realizando plantio de mandioca,
milho, feijão, abóbora, amendoim, melancia, criação de pequenos
animais e fabricação de farinha. Ademais, as famílias mantêm residência
fixa, existindo ainda uma escola municipal para alfabetização de crianças,
jovens e adultos, estrada e posteamento oriundo do Programa Luz Para
Todos. Ocorre que fazendeiros, em 2014, ingressaram com ação de
reintegração de posse contra as famílias (Vara Federal de Imperatriz),
sob a alegação de que são proprietário das aludidas terras. De acordo
com o INCRA, no bojo do aludido processo, “área é foco de disputa há
vários anos, inclusive resultando em graves conflitos entre ‘’’grileiro’’’e
trabalhadores rurais sem terra”. O processo de regularização tramita
no órgão desde 2009, sem que tenha sido garantido aos trabalhadores
acampados a regularização das terras.
Categoria social: Acampados
Área (ha): 3.000 hectares
Nº de famílias: 96
Processo judicial: 0181.20.14.401370-1 (1ª Vara Federal de ImperatrizMa)
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Processo administrativo: 54000.051048/2020-67 (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Tocantina
Mesorregião do Maranhão: Oeste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Imperatriz

JUNCO DO MARANHÃO
Gleba Campina

Há cerca de 17 anos, dezenas de trabalhadores rurais, que
somados totalizam 66 famílias, ocupam área com cerca de 2.250 hectares
de terra denominada Povoado Vilela/Gleba Campina, onde desenvolvem
atividades da agricultura familiar, notadamente plantio de milho, feijão,
mandioca, arroz, criação de animais. Atualmente, fazem venda direta de
parte da produção para o Município de Junco do Maranhão, por meio
do Programa de Aquisição de Alimentos. No ano de 2010, o STTR de
Junco do Maranhão pleiteou junto ao ITERMA a regularização fundiária
da área. A partir da solicitação, os trabalhadores rurais passaram a ser
perseguidos por um fazendeiro originário do Estado do Rio Grande do
Sul, que alega ser dono das terras onde as famílias ocupam e lavram.
De acordo com as informações fornecidas em audiência realizada
pelo ITERMA em 16.01.2018, com a presença do diretor-presidente
do órgão fundiário e de sua procuradoria jurídica, o procedimento
administrativo de arrecadação sumária foi arquivado desde 2014, sem
a comunicação para os trabalhadores e para a FETAEMA. Em 07 de
fevereiro de 2013, a FETAEMA ajuizou ação possessória em desfavor do
fazendeiro, solicitando a manutenção da posse (PROCESSO 2052013,
Comarca de Maracaçumé) em favor das famílias. Contudo, em que
pese ser réu revel, o juízo da Comarca de Maracaçumé concedeu por
duas vezes liminares de reintegração de posse em desfavor das famílias,
aumentando o conflito instaurado. Para ilustrar as perseguições, os
senhores José de Ribamar do Nascimento Santos e Pedro Correa Araújo
foram atendidos em 01.05.2013 pela Equipe Técnica do Programa de
Proteção aos Defensores de Direitos Humanos da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República, ocasião em que relataram os
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mesmos fatos aqui alegados. Ainda em 2013, um dia após a realização
de audiência conciliatória entre as partes no Fórum de Maracaçumé, o
fazendeiro e capangas incendiaram vários barracos, fato devidamente
registrado, contudo nunca investigado pelas autoridades locais. Além
de ameaças constantes realizadas diretamente pelo fazendeiro, é
comum a ordem de incêndios criminosos contra as casas e plantio das
famílias. Ilustra referida situação o Boletim de Ocorrência de Nº 088,
datado de 26.09.2017, registrado por FERNANDO HENRIQUE
DE OLIVEIRA, que relata severa ameaça perpetrada pelo fazendeiro,
inclusive com uso de arma de fogo tipo pistola, em face do pleiteante.
Ainda, foi registrado o Boletim de Ocorrência de Nº 111, datado de
01.12.2017, registrado por BENEDITA CORREIA GOMES, que
relata ação criminosa ocorrida em 29.11.2017, praticada pelo fazendeiro
em companhia de 5 policiais militares da PM do Maranhão, ocasião
esta que ameaçaram trabalhadores rurais afirmando que se não saíssem
das terras do gaúcho tocariam fogo nos barracos. Em 04.12.2017, a sra
BENEDITA CORREIA GOMES mais uma vez registrou ocorrência,
de número 114, relatando que após registrar ocorrência policial, teve seu
barraco queimado com todos os seus pertences. Em conformidade com
o Boletim de Ocorrência Nº 113, datado de 04.12.2017, registrado pelo
pleiteante JOÃO CIROLO GONÇALVES, foi ameaçado fazendeiro,
em companhia de 5 policiais militares da PM do Maranhão no dia
29.11.2017, ocasião esta que ameaçaram trabalhadores rurais afirmando
que se não saíssem das terras do gaúcho tocariam fogo nos barracos e em
02.12.2017, teve seu barraco queimado com todos os seus pertences.
Relatou ainda que as casas de seus vizinhos também foram incendiadas.
De acordo com boletim de ocorrência datado de 03 de novembro de
2018, lavrado na delegacia de Polícia de Junco do Maranhão, registrado
por Graciones Araújo Silva, foi registrado o desaparecimento de José
Menício Lima, desde o dia 02.11.2018. De acordo com relato de
moradores da localidade em conflito, o mesmo foi encontrado morto
vários dias depois, em avançado estado de decomposição, no interior da
área de conflito, com aparentes marcas de perfuração. Não há informação
se foi instaurado Inquérito Policial para investigar a causa da morte do
Sr. José Menício Lima. Ainda em 2018 e também em 2019, foram
incendiadas várias casas e roças, além da presença permanente de jagunços
na localidade. O Promotor de Justiça da 1ª Promotoria de Conflitos
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Agrários solicitou, nos autos do processo 205/2013 que o ITERMA
realize levantamento topográfico, via georreferencimento de toda a
área de 52.138,8534 hectares, mencionada às fls. 351/353, 383/387e
403/427, e, particularmente, a área objeto da presente demanda, a qual
o requerido reclama domínio, que faz da área maior, Fazenda Santa Inês,
que, segundo informações dos Órgãos Públicos aqui já citados, pertence
ao Estado e que também seja determinado o translado de todo os autos e
encaminhamento para a Delegacia Especializada Em Conflitos Agrários,
para que, sob requisição deste Órgão Ministerial, instaure competente
Inquérito Policial, para apurar a prática de crimes noticiados nos autos
em questão, principalmente os com violência à pessoa e, em seguida, o
crime de possível fraude documental e correlatos para aos indícios de
“grilagem” da área, conforme informam os documentos de fls. 351/353,
383/387 e 403/427. Em audiência realizada na sede do ITERMA em
08.11.2019, foi solicitado ao órgão pelas famílias que participaram da
atividade que o instituto tome as devidas providências no sentido de
promover a retomada da área correspondente Fazenda Santa Erica I,
II e III, que foi objeto de grilagem de terra e apropriação indevida pelo
fazendeiro, com instauração junto ao Poder Judiciário do Maranhão de
ação de cancelamento de registro de imóvel ou outro procedimento.
Em 19 de agosto de 2020, o corpo do trabalhador Raimundo Nonato
Batista Costa, 56 anos,foi encontrado numa cova rasa, com marcas de
tiro. Ele estava desaparecido há 4 dias e seu corpo foi encontrado por
outros trabalhadores rurais no interior da Gleba Campina. A polícia civil
esteve no local levantando as primeiras informações. As investigações
policiais realizadas não foram concluídas. O clima é de extrema tensão
na localidade, impunidade reinante no que se refere ao conflito, visto
que, apesar de dezenas de registro de ocorrências policiais, reuniões com
o ITERMA, as providências tomadas para o fim do conflito têm sido
insuficientes e ineficazes para garantir segurança aos trabalhadores e
trabalhadoras rurais.

Categoria social: Posseiros
Área (ha): 4.000 hectares
Nº de famílias: 100
Processo judicial: 205/2013 (Vara de Maraçaçumé-Ma)
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Processo administrativo: 2055/2010 (ITERMA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Alto Turi
Mesorregião do Maranhão: Oeste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Gurupi

LAGO DO JUNCO
Centro do Aguiar

Disputa territorial travada no interior da área, envolvendo de um
lado trabalhadores rurais e de outro criadores de gado, em 42 hectares,
cujos animais invadem as roças das famílias. Por ser uma área titulada
pelo ITERMA, várias solicitações foram feitas ao órgão, a fim de intervir
no conflito, contudo a situação dos limites não foi resolvida pelo órgão,
o que mantém a situação de tensão social e conflito.

Categoria social: Posseiros
Área (ha): 797 hectares
Nº de famílias: 42
Processo judicial: Não há
Processo administrativo: S/I nº (ITERMA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Mearim
Mesorregião do Maranhão: Centro Maranhense
Microrregião do Maranhão: Médio Mearim

MATINHA
Território Quilombola Preguiça Velha
Tratar-se de assentamento P.A Preguiça, que abrange o povoado
Preguiça velha, Preguiça Nova, Contenda, e Altode Pedra, criado em
1995 e parte das terras passaram a ser invadidas e vendidas, inclusive
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com registro em cartório. A Associação Comunitária dos Pequenos
Produtores Rurais Remanescentes de Quilombo do Povoado Preguiça
Velha propôs ação de reintegração contra os invasores. O INCRA, na
condição de assistente da associação, assumiu obrigação em juízo para
realizar vistoria técnica na área objeto de litígio, contudo, em 2017,
informou ao juízo da 5ª Vara Federal de São Luís que não faria o que
assumiu em razão da falta de disponibilidade orçamentária. O Juiz
titular fixou multa contra o INCRA no valor de R$ 1.000,00/dia. A
situação de conflito persiste no território.

Categoria social: Quilombolas
Área (ha): 1420 hectares
Nº de famílias: 60
Processo judicial: 0021918-28.2015.4.01.3700 (5ª Vara Federal)
Processo administrativo: 54230.005016/2004-66 (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixada
Mesorregião do Maranhão: Norte Maranhense
Microrregião do Maranhão: Baixada Maranhense
Território Quilombola Jacuíca

Território quilombola titulado pelo ITERMA, onde vivem cerca
de 50 famílias. Em 2015, invasores passaram a devastar o território e
alterar seus limites. A Associação propôs ação de reintegração de posse
no mesmo ano, contudo passados cinco anos, não houve resolução da
situação.

Categoria social: Quilombolas
Área (ha): 322 hectares
Nº de famílias: 50
Processo judicial: 0021917-43.2015.4.01.3700 (13ª Vara Federal)
Processo administrativo: S/I nº (ITERMA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixada
Mesorregião do Maranhão: Norte Maranhense
Microrregião do Maranhão: Baixada Maranhense
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Território Quilombola São José de Bruno

Em 2014, um fazendeiro local invadiu parte do território da
comunidade quilombola São José de Bruno, desmatou e cercou parte
da área e soltou seu gado ali, impedindo que algumas das famílias
mantivessem seus cultivos na área. Após diversas tentativas por parte
da comunidade de protestar contra as ações ilegais do fazendeiro, ele
contratou um homem armado para patrulhar a região. O fazendeiro
também ameaçou, verbalmente, alguns membros da comunidade e disse
que pretendia tomar as terras, que pertenciam a ele e que “isso poderia
até mesmo resultar em mortes”. São José de Bruno é o lar de cerca de
20 famílias e já foi oficialmente reconhecida como território quilombola
em setembro de 2013. Em dezembro de 2013, o Instituto de Terras do
Maranhão (Iterma) formalmente reconheceu o direito da comunidade
à terra, com cerca de 380 hectares. Os moradores de São José de Bruno
denunciaram as ameaças contra a comunidade desde 2013 e 2014. O
STTR de Matinha, ainda em 2014, requereu que o Estado do Maranhão
tomasse providências para proteger as terras da comunidade contra
invasões. Passados sete anos, a situação é de completa indefinição e segue
a situação de insegurança da comunidade quilombola.

Categoria social: Quilombolas
Área (ha): 230 hectares
Nº de famílias: 45
Processo judicial: 0080649-17.2015.4.01.3700 ( 5ª Vara Federal de São
Luís)
Processo administrativo: S/I nº (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixada
Mesorregião do Maranhão: Norte Maranhense
Microrregião do Maranhão: Baixada Maranhense
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Território Quilombola Bom Jesus

A comunidade quilombola, formada por cerca de 50 famílias,
sofre com disputas territoriais sucessivas que envolvem, entre outras
condutas, a invasão violenta de áreas remanescentes de quilombo,
instalação de cercas eletrificadas no campo, grilagem de terras, criação
de búfalos soltos no pasto e ameaças constantes aos moradores daquela
região, instaurando ali verdadeiro estado de pânico.

Categoria social: Quilombolas
Área (ha): 2000 hectares
Nº de famílias: 58
Processo judicial: Não há
Processo administrativo: S/I nº (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixada
Mesorregião do Maranhão: Norte Maranhense
Microrregião do Maranhão: Baixada Maranhense
Território Quilombola São Caetano

A comunidade quilombola, formada por cerca de 60 famílias,
sofre com disputas territoriais sucessivas que envolvem, entre outras
condutas, a invasão violenta de áreas remanescentes de quilombo,
instalação de cercas eletrificadas no campo, grilagem de terras, criação
de búfalos soltos no pasto e ameaças constantes aos moradores daquela
região, instaurando ali verdadeiro estado de pânico.
Categoria social: Quilombolas
Área (ha): 600 hectares
Nº de famílias: 65
Processo judicial: Não há
Processo administrativo: S/I nº (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixada
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Mesorregião do Maranhão: Norte Maranhense
Microrregião do Maranhão: Baixada Maranhense
Território Quilombola Itapera

Comunidade quilombola formada por 53 famílias em cujo
território ocorre venda irregular de terras por parte de invasores. Além
disso, o título expedido pelo de ITERMA foi confeccionado de maneira
equivocada, em favor terceiro não quilombola.

Categoria social: Quilombolas
Área (ha): 500 hectares
Nº de famílias: 53
Processo judicial: Não há
Processo administrativo: 54230.002022/2008-95 (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixada Maranhense
Mesorregião do Maranhão: Norte Maranhense
Microrregião do Maranhão: Baixada Maranhense
Território Quilombola Tanque de Valença

Comunidade quilombola formada por 53 famílias, cujo processo
de titulação tramita no INCRA há mais de uma década sem finalização.
No território ocorre venda irregular de terras por parte de invasores.

Categoria social: Quilombolas
Área (ha): 500 hectares
Nº de famílias: 53
Processo judicial: Não há
Processo administrativo: 54230.002023/2008-30 (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixada
Mesorregião do Maranhão: Norte Maranhense
Microrregião do Maranhão: Baixada Maranhense
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MIRADOR

Comunidades do Parque Estadual do Mirador (Zé Miguel,
Onça, Vazante1; Riboleiro, Vã do Porto; Cabeceira Grande, Juquira;
Caatinga; Cabeceira do Sítio Porquinhos, Gato, Atoleiro; Monte Alegre;
Sucruju, Cabaça; Canastra; Brejo da cruz; Barra do Sítio Mangabeiras;
Brejo Grande Sucuruju Anjicos e Vereda Bonita)
No final da década de 70, a área onde hoje está situado o Parque
Estadual do Mirador era local de constante conflito entre posseiros que já
viviam há décadas na área e grileiros que tentavam se apossar ilegalmente
das terras públicas estaduais. O Parque foi criado em junho de 1980, pela
Lei Estadual 7.641/1980 e está localizado em quase toda a totalidade no
município de Mirador com uma área total 500.000 hectares, entre as
nascentes dos rios Alpercatas e Itapecuru, região centro-meridional do
Maranhão. Coração da Pré-Amazônia Maranhense, o Parque é uma área de
cerrado, com inúmeras chapadas, veredas, penhascos e brejos e com grande
variedade de fauna e flora. Por toda a sua extensão encontram-se florestas de
babaçus, além de tucum, buriti, macaúba e outras palmeiras típicas. Também
é comum se ver no local cutia, tatu, gatos-maracajá, porco do mato, capivaras
jabuti, além de uma diversidade de pássaros como juritis, canários, pica-paus,
joão-de-barros e sabiás. A área foi escolhida como forma de proteção da
Bacia Hidrográfica do Alto Itapecuru, uma das mais importantes do Estado,
onde se encontram as nascentes de diversos formadores do rio Itapecuru,
responsável pelo abastecimento de vinte cidades maranhenses - inclusive da
capital, São Luís. É importante ressaltar que o Parque estadual limita com
duas grandes Fazendas: Agroserra e Jaborandi (cana-de-açucar) Santa Luzia
(grãos).Ao ser criado na década de 1980, o Parque Estadual do Mirador em
sua área tinha mais de 750 famílias que já viviam dentro da área ocupando e
fazendo o uso da terra em regime de agricultura familiar, distribuídos em mais
de 56 comunidades/ povoados, sobrevivendo de pequenas roças e a criação
de animais como gado, porco, galinhas e realizando o aproveitamento das
plantas e frutas nativas. O governo do Estado do Maranhão criou o parque,
mas não se preocupou com as famílias que há décadas viviam e vivem
dentro da área, nunca criou mecanismos/ politicas para o remanejamento
dos moradores para outra área ou a sua permanência em convivência com o
Parque. As duras imposições feitas aos moradores do Parque nos fazem crer
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que o Estado está aguardando vencer os moradores pelo cansaço, resultando
no abandono, “desistência” destas famílias para não ter que negociar seus
direitos. Os moradores do Parque estão totalmente exclusos de qualquer
direito/ política pública como por exemplo do programa Luz para Todos,
Pronaf, e até mesmo do acesso à previdência social, visto que os moradores
encontram grande dificuldade de adquirir a declaração de posseiro da área,
documento fundamental para dar entrada em qualquer beneficio social
no INSS. Atualmente existem cerca de 260 famílias vivendo em mais de
50 povoados. Desde a criação do Parque por diversas vezes os moradores
entraram em conflito com a administração do mesmo. Em julho de 2016
vários moradores foram abordados em suas casas de forma repreensiva e
intimidadora por vários agentes da policia ambiental e da SEMA – Secretaria
de Estado do Meio Ambiente que utilizavam armamentos pesados e em
tom ameaçador, sendo notificados para retirarem o gado (o excesso acima de
15 cabeças por família) que criam e as cercas que usam para cercar as roças.
É preciso lembrar que o principal meio de sobrevivência destas famílias é
a roça em que plantam, principalmente a mandioca que usam para fazer
farinha. O gado é como se fosse uma poupança para os momentos de
dificuldades. Reforça-se a importância dos moradores para a manutenção e
conservação do Parque, pois estes são os principais protetores do local onde
vivem, e são os primeiros a coibir e até mesmo denunciar a caça predatória
na região. Ressalta-se que a maioria dos moradores não quer sair do parque
por terem laços muito fortes e enraizados com o lugar onde suas famílias
vivem há gerações. Tudo que eles querem é encontrar um meio de viver
pacificamente respeitando a biodiversidade do local, mas tendo seus direitos
respeitados e acima de tudo o direito de prover o sustento e dar uma vida
digna a sua família. Destacamos que a área do parque é objeto de ação
discriminatória Nº 1.35.1977.8.10.0099 em tramitação na Comarca de
Mirador e que a área discriminada coincidiu com a área do Parque Estadual
do Mirador. A sentença da referida ação declarou pertencentes ao Estado do
Maranhão todas as terras compreendidas no perímetro a ser discriminado,
com exclusão das terras denominadas data Cachoeira ou Pindaíba, no lugar
Riachão, do Município de Mirador, pertencente a José Ribamar Lima e
outros, e com área de vinte e dois mil cento e noventa e três hectares e
sessenta ares e ressalvou os direitos dos posseiros habilitados no processo
pela FETAEMA. Ressalta-se, ainda, como ponto relevante, que a criação
do parque não respeitou os direitos dos posseiros habilitados no processo,
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determinado em sentença com trânsito em julgado em 17.11.1978, ou seja,
bem antes da criação do Parque Estadual do Mirador. Contudo, o Estado
do Maranhão, através do ITERMA, não deu seguimento ao comando
da sentença, o que tem promovido a extensão do conflito por mais de 4
décadas e ao mesmo tempo, centenas de grileiros de terras tentam se apossar
das terras públicas do Parque. Após seguidas mobilizações dos moradores
do parque, com apoio da FETAEMA, STTR de Loreto, STTR de São
Raimundo das Mangabeiras, CPT-MA, de pesquisadores da UFMA, no ano
de 2016, Governo do Estado do Maranhão constituiu grupo de trabalho
formado por organizações da sociedade civil e do Estado, a fim de discutir e
elaborar Termo de Compromisso a ser firmado entre o Estado do Maranhão
e as comunidades tradicionais que vivem no Parque Estadual do Mirador.
Ocorre que o Termo de Compromisso não foi firmado entre o Governo
do Estado do Maranhão e as famílias. A situação das famílias que vivem no
interior do Parque Estadual do Mirador é de completa indignidade, ameaça
e insegurança jurídica.

Categoria social: Comunidades tradicionais
Área (ha): 500.000 hectares
Nº de famílias: 250
Processo judicial: 1-37.1977.8.009.1000 (Vara de Mirador)
Processo administrativo: S/I nº (SEMA/SAF)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Sertão
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Chapadas do Alto Itapercuru

MONÇÃO
Projeto de Assentamento Camacaoca/ Terra Indígena Rio Pindaré

Há vários anos perdura conflito entre indígenas Guajajara da
Terra Indígena Rio Pindaré e assentados do Projeto de Assentamento
Camacaoca, em Monção/MA, em decorrência de insatisfação, quanto
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à definição dos limites físicos em área incidente sobre o Lago Bolívia,
que separa os dois imóveis - o território indígena e o assentamento do
governo federal. O Lago Bolívia representa limite natural entre a terra
indígena e o projeto de assentamento, sofrendo variações por influência
das águas, nos períodos de seca ou de chuva. A ausência de marcos físicos
permanentes tem motivado intensos conflitos entre as partes. No ano de
2010, INCRA e a FUNAI chegaram a um consenso de que a ausência
de delimitação física entre as duas áreas era a causa fundamental do
conflito e que, portanto, a providência a ser adotada seria a construção
de placas delimitadoras visíveis. Em 12 de novembro de 2015 foi
realizada reunião entre INCRA, FUNAI, na Terra Indígena Pindaré
(aldeia Januária), com a participação dos Indígenas, do STTR DE
MONÇÃO e FETAEMA, da Secretaria Estadual de Direitos Humanos
e Participação Popular, entre outros órgãos, tendo sido acordadas
diversas providencias, bem como foi expedida a Recomendação n.
02/2015 – ASS/PR/MA, dirigida ao INCRA e à FUNAI para que
procedessem à medidas administrativas necessárias para aposição de
marcos físicos nos limites entre a Terra Indígena Pindaré e o Projeto de
Assentamento Camacaoca, na área conflituosa onde localizado o Lago
Bolívia. Contudo, nem INCRA nem FUNAI tomaram as providências
estabelecidas em recomendação, o que obrigou o MPF a ajuizar ACP
em face dos dois órgãos (Processo N° 0003850-93.2016.4.01.3700 - 3a
VARA FEDERAL) e em decisão liminar datada de 25.10.2016, decisão
judicial determinou que sejam afixadas placas delimitadoras, informando
que se trata de terras indígenas e, portanto, de acesso proibido ao não- índios
que não disponham de autorização. Contudo, apesar da decisão ter mais
de 4 anos, ela nunca foi cumprida pelo INCRA e pela FUNAI. Ao longo
de 2020, o conflito tornou-se mais intenso entre indígenas e assentados,
em razão da completa omissão do INCRA e da FUNAI.

Categoria social: Assentados
Área (ha): 800 hectares
Nº de famílias: 400
Processo judicial: 0003850-93.2016.4.01.3700 (3ª Vara Federal de São
Luís)
Processo administrativo: S/I nº (INCRA/FUNAI)
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Coordenação da Fetaema: Coordenação Pindaré
Mesorregião do Maranhão: Norte Maranhense
Microrregião do Maranhão: Baixada Maranhense

OLINDA NOVA DO MARANHÃO
Território Quilombola Caldo Quente

O território foi destinado às famílias quilombolas pelo ITERMA.
Contudo, tem sido recorrente a venda de lotes no interior do território
por terceiros, inclusive em área onde se localizava a senzala. Foi proposta
ação de manutenção de posse pela comunidade em face dos invasores no
ano de 2015, contudo o processo não teve ainda sentença.

Categoria social: Quilombolas
Área (ha): 561 hectares
Nº de famílias: 12
Processo judicial: 201-76.2015.8.10142 (Vara de Matinha)
Processo administrativo: S/I nº (ITERMA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixada Maranhense
Mesorregião do Maranhão: Norte Maranhense
Microrregião do Maranhão: Baixada Maranhense

PARNARAMA
Povoado Conceição

Trata-se de comunidade tradicional formada por 80 famílias.
O conflito iniciou-se após a chegada de um suposto laranja de
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parlamentar federal, que passou a comprar a posse de alguns moradores
da comunidade. Os que não venderam suas posses passaram a sofrer
pressão e ameaças de expulsão por parte do comprador de terras.

Categoria social: Posseiros
Área (ha): 800 hectares
Nº de famílias: 12
Processo judicial: S/I nº
Processo administrativo: S/I nº (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Sertão
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Caxias
PEDRO DO ROSÁRIO
Comunidade Quilombola Imbiral/Cabeça Branca

Trata-se de comunidade quilombola denominada Imbiral Cabeça
Branca, devidamente certificada e com procedimento administrativo de
titulação instaurado no INCRA-MA, (Nº 54230.000592/2014-99),
o qual se encontra em fase inicial, apesar de sete anos de tramitação.
Referido conflito perdura desde o ano de 2013, envolvendo de um lado
as famílias quilombolas e de outro lado grileiros de terra e madeireiros
ilegais, que em ações violentas, têm devastado toda a extensão do
território quilombola, localizado às margens do Rio Turi. Igualmente,
a liderança local, Luís Carlos Teixeira, conhecido por Luís Lopes, foi
por diversas vezes ameaçado de morte em razão do conflito. A Fetaema,
através de ofícios e reuniões, solicitou do INCRA celeridade quanto ao
processo de titulação, contudo nada avançou em termo do processo.

Categoria social: Quilombolas
Área (ha): 2000 hectares
Nº de famílias: 15
Processo judicial: Não há
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Processo administrativo: 54230.000592/2014-99 (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Alto Turi
Mesorregião do Maranhão: Norte Maranhense
Microrregião do Maranhão: Baixada Maranhense
Comunidade Santo Antônio

Comunidade tradicional formada por 70 famílias. Em meados
de 2016, uma pessoa que se apresentou como dono das terras, com uso
de trator, derrubou jussaral, babaçual, bacabeiras e bacurizal, além de ter
cercado parte da área. Desde então, persiste situação de tensão e conflito.

Categoria social: Posseiros
Área (ha): 1800 hectares
Nº de famílias: 20
Processo judicial: 4142017 (1ª Vara de Pinheiro)
Processo administrativo: S/I nº (ITERMA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Alto Turi
Mesorregião do Maranhão: Norte Maranhense
Microrregião do Maranhão: Baixada Maranhense
PERITORÓ
Boa Esperança

Comunidade tradicional formada por 23 famílias que há mais
de duas décadas aguardam a desapropriação das terras tradicionalmente
ocupadas. O conflito perdura há mais de 25 anos, e no ano de 2005
o então deputado e ex-prefeito de São Luís João Castelo (já falecido)
ingressou com ação de reintegração de posse contra as famílias. O
imóvel está na pauta de desapropriação, mas há cinco anos o INCRA
não consegue fazer a citação do espólio do ex- deputado para a realização
de vistoria do imóvel.
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Categoria social: Posseiros
Área (ha): 2341 hectares
Nº de famílias: 23
Processo judicial: Não há
Processo administrativo: S/I nº (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Cocais
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Codó
PRESIDENTE SARNEY
Santo Antônio
Trata-se de comunidade tradicional formada por seis famílias.
De acordo com RELATÓRIO DE CONFLITO AGRÁRIO DE
MANUTENÇÃO DE POSSE DO STTR DE PRESIDENTE
SARNEY, datado de 28 de abril de 2017, os moradores da comunidade
são todos trabalhadores rurais que há décadas moram e trabalham no
lugar de nome Sítio Santo Antônio, com 65 hectares, onde plantam
mandioca, milho, arroz, feijão, árvores frutíferas, criação de pequenos
animais ,como galinhas, pato, boi, bodes e porco e mantêm residência
fixa e que em abril de 2017, invasores que se dizem donos do lugar, com
uso de força bruta, em companhia de vários desconhecidos, invadiram o
Sítio Santo Antônio, onde atravessaram cercas e destruíram os plantios
dos moradores. Desde então, a comunidade não tem mais sossego e
ainda tramita na Vara de Pinheiro ação de reintegração de posse contra
os moradores movida pelos invasores, contudo sem sentença.

Categoria social: Posseiros
Área (ha): 180 hectares
Nº de famílias: 6
Processo judicial: 2802/2017 (1ª Vara de Pinheiro)
Processo administrativo: 4090/2006 ITERMA
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixada Maranhense
Mesorregião do Maranhão: Norte Maranhense
Microrregião do Maranhão: Baixada Maranhense
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Rio Fundo

Trata-se de comunidade tradicional formada por 23 famílias. Na
área de trabalho das famílias, desconhecidos passaram a realizar ocupação
irregular de terras, instalação de cerca e ameaças contra os moradores.
Categoria social: Posseiros
Área (ha): 280 hectares
Nº de famílias: 23
Processo judicial: 1266-85.2015.8.10.0052 (1ª Vara de Pinheiro)
Processo administrativo: S/I nº ITERMA
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixada Maranhense
Mesorregião do Maranhão: Norte Maranhense
Microrregião do Maranhão: Baixada Maranhense

PRIMEIRA CRUZ
Rosarinho
A Comunidade Rosarinho localiza-se no município de Primeira
Cruz, às margens da BR 402, próximo ao Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses, constituindo-se em uma comunidade tradicional formada
por dezesseis famílias. Estas famílias ocupam as terras em litígio há
mais de sete décadas. Em 2011 a Empresa Sena Coutinho interpôs Ação
de Imissão de Posse contra o patriarca da Comunidade, vez que esta é
formada em sua maioria por pessoas da mesma família, que culminou
com uma sentença definitiva de imissão de posse, sustentada basicamente
numa revelia. Em 2013, ao saber da decisão, o sr. Raimundo Pereira da
Conceição entrou com uma Ação de Nulidade da Citação, por falta
de validade dela, cuja sentença foi prolatada em 2017, reconhecendo a
nulidade da citação, assim como todos os atos subsequentes. Todavia, esse
lapso temporal serviu para que houvesse vários litígios na propriedade,
ocasionados por tentativas de turbações, principalmente por parte do sr.
Damião Rodrigues Aguiar, e atualmente por seus parentes. Certo que
em 2013 0 sr. Damião ingressou com Ação de Manutenção de Posse,
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processo no 250/2013, contra o sr. Raimundo Pereira da Conceição, ação
esta que foi julgada improcedente, reconhecendo que o mesmo jamais
foi possuidor das terras onde os requeridos reclamam. Posteriormente,
ou seja, a mais ou menos 06 (seis) anos atrás, parentes do sr. Damião
invadiram parte da propriedade dos moradores de Rosarinho e passaram
inclusive a negociar lotes de terras. Por conta da construção da BR-402,
muitos especuladores passaram a agir na região.
Categoria social: Posseiros
Área (ha): 300 hectares
Nº de famílias: 20
Processo judicial: 50/2003, 862/2011, 250/2013,257/2013 e 468/2013,
0800371-98.2020.8.10.0090(Vara de Humberto de Campos)
Processo administrativo: S/I nº ITERMA
Coordenação da Fetaema: Coordenação Oriental
Mesorregião do Maranhão: Norte Maranhense
Microrregião do Maranhão: Lençóis Maranhenses
Projeto de Assentamento Estadual Troncho

Trata-se de Assentamento estadual situado no lugar do mesmo
nome São João, Primeira Cruz/MA, com área total de 1.609.4470 (um
mil seiscentos e nove hectares, quarenta e quatro ares e noventa e setenta
centiares), arrecadado pelo ITERMA de acordo com a Lei Estadual n°
5.315/91 e publicado no Diário Oficial no dia 30 de julho de 2003.
Ocasião que foram feitas as medições necessárias pelo ITERMA
(Instituto de Colonização e Terras do Maranhão), para delimitar a área,
conforme o relatório e a planta do imóvel em anexo.
Em 05 de abril de 2016, funcionários da empresa Sena Coutinho
invadiram o imóvel dos assentados, colocando cercas numa área de
162,9565ha, destruindo roças, área de reserva da comunidade, mata
ciliar (contribuindo para a degradação da mata ciliar, pois não respeita
os limites impostos pela lei ambiental) e deixaram colmeias na área da
associação, permanecendo na posse desautorizada e ilegal. Registra-se que
foram apreendidos com os funcionários da empresa Sena Coutinho armas
de fogo que eram utilizadas para intimidar a comunidade e a autoridade
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policial regional tomou conhecimento do fato, tendo em vista que a
delegacia de Primeira Cruz se negou a registrar o Boletim de Ocorrência.

Categoria social: Assentados
Área (ha): 1600 hectares
Nº de famílias: 45
Processo judicial: 0000666-13.2016.8.10.0090(Vara de Humberto de
Campos)
Processo administrativo: S/I nº ITERMA
Coordenação da Fetaema: Coordenação Oriental
Mesorregião do Maranhão: Norte Maranhense
Microrregião do Maranhão: Lençóis Maranhenses

RIACHÃO
Fazenda Pé de Cajá

Comunidade tradicional formada por seis famílias. Em 2020,
um pretenso proprietário invadiu as terras das famílias e destruiu parte
significativa da mata nativa, além de ter feito ameaçadas de morte contra
uma moradora. Por conta da situação, a família camponesa ajuizou ação
de reintegração de posse na Comarca de Riachão contra o invasor.
Comunidade Riachão

84

Categoria social: Posseiros
Área (ha): 150 hectares
Nº de famílias: 6
Processo judicial: 0800980-09.2020.8.10.0114 (Vara de Riachão)
Processo administrativo: Não há
Coordenação da Fetaema: Coordenação Sul
Mesorregião do Maranhão: Sul Maranhense
Microrregião do Maranhão: Gerais de Balsas
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO
Território Quilombola Guarimã

Referida comunidade foi constituída no final do século XIX,
precisamente em 1897, por ex-escravos da região e por imigrantes do
Estado do Ceará que chegaram nesta região ao longo da última década
do Século XIX. Atualmente, a comunidade quilombola Guarimã é
formada por são constituídas por 35 famílias, em um território que tem
aproximadamente 333 hectares.Os trabalhadores rurais quilombolas
realizam o plantio de diversas culturas vegetais, como mandioca,
milho, feijão, abóbora, amendoim, melancia, criação de pequenos
animais e fabricação de farinha. Ademais, as famílias mantêm residência
fixa, existindo na comunidade várias benfeitorias, realizadas pelo
Poder Público, como estrada vicinal e posteamento. Além disto, há
na comunidade casas de farinha comunitárias, açudes e nascentes de
rios. A mulheres quebram coco babaçu, produzem o azeite, realizam
o extrativismo do açaí, do bacuri, do pequi e do buriti, para fins de
alimentação e venda do excedente nas feiras locais. Os quilombolas
criam também animais, tais como galinha, porco, bode, boi e animal
de tração. Muitas famílias são beneficiárias de programas sociais e
outras recebem benefícios previdenciários como aposentadoria rural.
A energia elétrica abastece toda a comunidade. Em 30 de agosto de
2017, a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO POVOADO
GUARIMÃ solicitou junto à Superintendência do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária- INCRA no Estado do Maranhão
a abertura de processo de reconhecimento e titulação do território
quilombola, processo administrativo fundamentado no artigo 68 do
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Ato das Disposições Constituições Transitórias11 e no Decreto Federal
4.887/200312, e que foi autuado somente em 30 de agosto de 2017,
recebendo a numeração interna 54230.001397/2017-29. Apesar da
longa existência das comunidades, uma fazendeira (sojicultora, desde
2013, persegue violentamente as comunidades a fim de expulsá-los de
suas terras tradicionalmente ocupadas, através de ação direta de seus
empregados e jagunços, ações estas caracterizadas por ameaças de morte
contra as lideranças comunitárias, incêndios criminosos de casas e ações
judiciais. Em plena crise sanitária provocada pela COVID-19, as ações
de ameaças e intimidação por parte da fazendeira se intensificaram. Além
das ameaças, a fazendeira tem promovido uma série de desmatamento
no interior do referido território, tendo em vista a grande quantidade de
espécies vegetais do cerrado, historicamente preservada pela comunidade
quilombola. Em razão das graves ocorrências narradas, os representantes
da peticionante registraram diversas ocorrências policiais e promoveram
também denúncias junto à Comissão Estadual de Prevenção à Violência
no Campo e na Cidade, do Governo do Estado do Maranhão, INCRA,
Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. Há uma ação
de reintegração de posse movida pela sojicultora contra as famílias em
tramitação na Vara de Urbano Santos. Nesta ação, ocorreram 3 decisões
para expulsar as famílias, suspensas posteriormente.
Quilombola Guarimã

11. Art. 68 ADCT. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.
12. Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
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Categoria social: Quilombolas
Área (ha): 400 hectares
Nº de famílias: 12
Processo judicial: 1377/2014 (Vara de Urbano Santos)
Processo administrativo: 54230.001397/2017-29 (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixo Parnaíba
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Chapadinha
Comunidade Bacuri
A comunidade tradicional Bacuri existe há mais de 100 anos.
Em meados dos anos 2000, a Fetaema, o STTR de São Benedito do Rio
Preto solicitaram a desapropriação das terras. O INCRA ajuizou a ação de
desapropriação, no ano de 2018 ocorreu a imissão na posse em favor do
órgão contudo o INCRA não criou o assentamento. Em razão da omissão
do INCRA, várias pessoas, dentre elas policial civil, passaram a comprar
terras do antigo proprietário, de forma ilegal, e passaram a lotear parte da
área e promover seu desmatamento. Além disso, ao longo de 2020 ocorreu
matança de animais de vários moradores da localidade, com o fito de
causar terror entre as pessoas que ali viviam, até então, pacatamente. Foram
mortos a tiros mais de 120 animais dos moradores, dentre estes bodes,
porcos, jumentos e cachorros. Tais fatos foram devidamente registrados pelo
requerente junto à Delegacia de Polícia de Urbano Santos em 01.12.2020
(Ocorrência Nº 246897/2020) e também junto à Promotoria de Justiça de
Urbano Santos (Protocolo 000440-052/2020 e Ministério Público Federal.
Uma das lideranças da comunidade Bacuri, Sr. Francisco das Chagas
Nascimento, sofreu várias ameaças em razão do conflito.
Categoria social: Assentados
Área (ha): 900 hectares
Nº de famílias: 16
Processo judicial: 575/2011 (Vara de Urbano Santos)
Processo administrativo: 54230.002513/2012-12 (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixo Parnaíba
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Chapadinha
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Comunidade Bacabal

Comunidade tradicional. Há pelo menos 15 anos, uma família
de latifundiários tenta expulsar na marra as famílias que vivem na
localidade há mais de 80 anos. Há também uma ação de reintegração
de posse movida pelo latifundiário contra as famílias em tramitação na
comarca de Urbano Santos, sem sentença.
Categoria social: Comunidade tradicional
Área (ha): 140 hectares
Nº de famílias: 10
Processo judicial: 658/2011 (Vara de Urbano Santos)
Processo administrativo: S/I nº (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixo Parnaíba
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Chapadinha

SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
Comunidade Barra da Onça

Comunidade tradicional foi fundada por trabalhadores rurais
em 1986, tem aproximadamente 50 (cinquenta) hectares e é constituída
por 17 pessoas. No dia 24.07.2018, todos os referidos moradores foram
violentamente despejados da comunidade Barra da Onça em razão de
determinação judicial emanada em sentença judicial prolatada pelo Juiz de
Direito da Comarca de São Raimundo das Mangabeiras Haniel Sóstenis,
no bojo do Processo Judicial (Ação Reivindicatória) Nº 797/2014,
em que figuram como réus alguns dos moradores da localidade e tem
como autores Ana Zefinha Martins Queiroz e Raimundo Queiroz Dias.
Todas as casas da comunidade, além de destruídas por tratores, foram
incendiadas posteriormente, toda a produção agrícola da comunidade foi
perdida, além da destruição de outros bens pertencentes aos moradores
da comunidade, que foi aniquilada e desde a data do despejo, alguns dos
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moradores se encontram em casebres insalubres na zona urbana de São
Raimundo das Mangabeiras-MA, outros estão atualmente morando de
favor em casa de parentes e todos estão sem exercer atividade rural e em
grave insegurança alimentar e nutricional, inclusive as pessoas idosas.
A Fetaema e o STTR de São Raimundo das Mangabeiras, ao longo de
2020, solicitaram providências a fim de garantir acesso à terra e moradia
para a comunidade ao Ministério Público do Maranhão, Núcleo de
Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Maranhão e
Secretária de Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP).
Comunidade Barra da Onça
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Categoria social: Comunidade tradicional
Área (ha): 100 hectares
Nº de famílias: 10
Processo judicial: 797/2014 (Vara de São Raimundo das Mangabeiras)
Processo administrativo: Não há
Coordenação da Fetaema: Coordenação Sul
Mesorregião do Maranhão: Sul Maranhense
Microrregião do Maranhão: Chapada das Mangabeiras

TIMBIRAS
Território Campestre

O Processo Administrativo do INCRA nº 4230.002408/00-53,
cujo objeto é a proposta de desapropriação do imóvel rural “Fazenda
Campestre de Catulo” foi instaurado em 1999, por solicitação do
STTR de Timbiras e teve a Vistoria Técnica e Levantamento Geográfico
completos em 24/08/2001, manifestação da Superintendência Regional
do INCRA (SR-12) pelo prosseguimento da proposta de desapropriação
em 19/02/2004, parecer conclusivo da Procuradoria Regional da
Autarquia favorável à expropriação do imóvel em 12/05/2010 e
novamente teve avaliação do imóvel e vistoria técnica realizada em
31/10/2015, com a conclusão pela necessidade de desapropriação por
interesse social. Mesmo com todos os desenvolvimentos no procedimento
administrativo respectivo que perdura agora por mais de 21 anos sem
conclusão, o INCRA deixou de promover a declaração da área proposta
de desapropriação de 17.098,8667 hectares como de interesse social,
a constituição de projeto de assentamento e muito menos a realização
de acordo administrativo para a expropriação ou a ação judicial
cabível. Destaca-se, nesse contexto, o fato de que a cadeia dominial do
imóvel, antes pertencente à empresa CATULO ALVIM COMÉRCIO
INDÚSTRIA E LAVOURA S/A, passou a integrar o patrimônio dos
herdeiros Luiz Frazão de Melo e Alvim e outros e assim a substituição foi
requerida perante o INCRA. Em 2020, atos violentos contra o território
afetaram duas comunidades tradicionais, Santa Vitória e Marmorana
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especificamente. Em meados de setembro, tratores passaram a abrir
grandes clareiras nas matas de babaçu preservadas pelas comunidades. Para
salvaguardar o seu direito à posse, os trabalhadores rurais ajuizaram ações
de manutenção de posse na Justiça de 1ª grau do Estado do Maranhão,
na Vara Única de Timbiras (processos nº 0800513-67.2020.8.10.0134
e nº 0800632-28.2020.8.10.0134) contra duas pessoas que negociaram
com a família Alvim parte da área que constitui o território. Nas duas
ações, houve expedição provisória de mandados de manutenção na
posse em favor dos trabalhadores. A situação de conflito agrário nas
comunidades se intensificou quando os novos adquirentes passaram a
apresentar uma falsa autorização para supressão de vegetação expedida
pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais,
supostamente expedida em 12/11/2021. Após investigação policial foi
concluído que a autorização não era legítima. Para piorar o conflito,
em 09/12/2021, os membros da comunidade Marmorana foram
vítimas de assédio em suas residências por parte da autoridade policial
responsável pela delegacia da região – Delegado Rômulo Vasconcelos.
A justificativa para a ação policial seria a alegada tentativa de resolução
extrajudicial do conflito agrário, sem a presença dos advogados dos
membros da comunidade e sem deferência à anuência voluntária
dos assentados. Especificamente em relação ao abuso de autoridade
cometido pelo Delegado Rômulo Vasconcelos, cumpre informar que
se trata de infundada ameaça de voz de prisão contra a quebradeira
de coco babaçu Francisca Silvana da Silva de Lima, em cuja casa
ocorreu a intimação para participar de suposta audiência de conciliação
e mediação, documento entregue pelo delegado para vários indivíduos
da comunidade, sendo que a assistida se recusou a assinar, exercendo
o seu direito à livre manifestação da vontade e, como consequência,
sofreu repetidas ameaças à sua incolumidade e integridade moral. Entre
as ofensas dirigidas à senhora de idade estão a acusação de cometimento
de desacato pela recusa em assinar o documento de intimação. Quanto
à eventual necessidade de realização de audiência de conciliação com as
famílias assentadas para sanear o conflito, não há que concluir-se pela
ocorrência de tal evento em primeiro lugar pelo deferimento do pedido
liminar em ambos os processos da Justiça estadual em favor dos autores/
assistidos e subsidiariamente pela ausência de determinação judicial para
a ocorrência de audiência. É indiscutível a gravidade do conflito, uma
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vez que os direitos humanos de comunidades tradicionais deste estado
estão em risco, seja pelas ações de esbulho e deterioração das áreas de
cultivo de terras para subsistência dos povoados da região assim como
pelo abuso de autoridade cometido contra indivíduos que “ousam”
argumentar em favor dos seus próprios direitos à liberdade.
Território Campestre

Categoria social: Quebradeiras de Coco
Área (ha): 14.402,84 hectares
Nº de famílias: 427
Processo judicial: 0800513-67.2020.8.10.0134 e
28.2020.8.10.0134 (Vara de Timbiras)
Processo administrativo: 4230.002408/00-53 (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Cocais
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Codó

0800632-

URBANO SANTOS
Comunidade Santa Rosa/Bacabal
Uma empresa do agronegócio tenta expulsar as famílias
camponesas da localidade denominada Santa Rosa/Bacabal há mais de
cinco anos, inclusive, no ano de 2013 foram utilizados explosivos para
incendiar casas de trabalhadores rurais. Tramita no INCRA processo
administrativo para fins de reforma agrária contudo sequer foi realizada
vistoria na área. Há duas ações que tramitam no Poder Judiciário
envolvendo a disputa pela posse entre trabalhadores rurais e a empresa.
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Categoria social: Comunidade tradicional
Área (ha): 1.549,56 hectares
Nº de famílias: 60
Processo judicial: 325-37.2016.8.10.0138 (Vara de Urbano Santos)
Processo administrativo: S/I nº (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixo Parnaíba
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião do Maranhão: Chapadinha
Comunidade São Raimundo
Em razão de conflito agrário envolvendo dezenas de trabalhadores
rurais da comunidade tradicional São Raimundo e o Sr. Luís Evandro
Loeff. Em 2012 a ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO POVOADO
SÃO RAIMUNDO ingressou com ação de manutenção de posse contra
ele, almejando que o mesmo cessasse suas atividades de destruição das
chapadas com uso de correntão. Com base nas provas apresentadas pela
associação, houve concessão de medida liminar, para assegurar que os
trabalhadores rurais que compõem a comunidade rural do Povoado São
Raimundo sejam mantidos na posse do imóvel de 1635 hectares, situado
no município de Urbano Santos, até o julgamento final da demanda. No
âmbito do INCRA, tramita processo administrativo para fins de reforma
agrária e as informações do próprio órgão atestam que as famílias já residem
ali há décadas. O INCRA, em laudo de vistoria, enquadrou o imóvel
como grande propriedade improdutiva, suscetível de desapropriação para
reforma agrária, atestando a ocupação duradoura e pacífica das terras por
várias famílias de trabalhadores rurais que vivem da cultura de subsistência
e do extrativismo. Contudo, apesar do processo tramitar há mais de 15
anos, o órgão não concluiu a desapropriação do imóvel.
Categoria social: Comunidade tradicional
Área (ha): 1.400 hectares
Nº de famílias: 36
Processo judicial: 997/2012 (Vara de Urbano Santos)
Processo administrativo: S/I nº (INCRA)
Coordenação da Fetaema: Coordenação Baixo Parnaíba
Mesorregião do Maranhão: Leste Maranhense
Microrregião: Chapadinha
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VITORINO FREIRE
Comunidade Faveira

Trata-se de comunidade tradicional, formada por 13 famílias
de trabalhadores rurais agricultores familiares (aproximadamente
60 pessoas) que têm moradia fixa e vivem do trabalho da agricultura
familiar numa área de aproximadamente 350 hectares. A comunidade
tem mais de 40 anos de existência e muito dos trabalhadores nasceram
na comunidade. A grande maioria dos membros são sócias do STTR
de Vitorino Freire e também estão organizados em associação de
trabalhadores. A comunidade fica aproximadamente 10 Km da sede
municipal. Em razão do despejo determinado por decisão judicial e
ocorrido no dia 08.11.2017, todas as famílias ficaram sem moradia, pois
todas as casas foram derrubadas. Igualmente, toda a fonte de alimentação
foi destruída, tendo em vista que foram destruídas extensas linhas de
arroz e mandioca, além da demolição de todas as casas de farinha. Foi
solicitada da Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo
e na Cidade – COECV a elaboração de laudo situacional. As famílias
seguem sem conseguir plantar e colher nas terras.

Categoria social: Posseiros
Área (ha): 350 hectares
Nº de famílias: 15
Processo judicial: 232-94.2005.8.10.0062 (Vara de Vitorino Freire)
Processo administrativo: Não há
Coordenação da Fetaema: Coordenação Mearim
Mesorregião do Maranhão: Oeste Maranhense
Microrregião: Pindaré
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RELAÇÃO DOS AMEAÇADOS DE MORTE

Nº

NOME

COMUNIDADE/
POVOADO/
TERRITÓRIO

CATEGORIA
SOCIAL

MUNICÍPIO

1

Matias Miranda

Boa Hora/Campestre

Assentado da
Reforma Agrária

Alto Alegre do
Maranhão

2

Giovane da Silva

Boa Hora/Campestre

Assentado da
Reforma Agrária

Alto Alegre do
Maranhão

3

Raimundo da Silva
(Lindoca)

Boa Hora/Campestre

Assentado da
Reforma Agrária

Alto Alegre do
Maranhão

4

José Prazeres da
Silva (Nenzim
Lindoca)

Boa Hora/Campestre

Assentado da
Reforma Agrária

Alto Alegre do
Maranhão

5

Itamar Lima da
Silva

Boa Hora/Campestre

Assentado da
Reforma Agrária

Alto Alegre do
Maranhão

6

Antonio Silva dos
Santos

Boa Hora/Campestre

Assentado da
Reforma Agrária

Alto Alegre do
Maranhão

7

José Adriano de
Jesus

Boa Hora/Campestre

Assentado da
Reforma Agrária

Alto Alegre do
Maranhão

8

Luís Mendonça

Boa Hora/Campestre

Assentado
da Reforma Agrária

Alto Alegre do
Maranhão

9

Leila de Jesus

Boa Hora/Campestre

Assentado da
Reforma Agrária

Alto Alegre do
Maranhão

10

Maria Mousinho
da Silva

Boa Hora/Campestre

Assentado da
Reforma Agrária

Alto Alegre do
Maranhão

11

Raimundo Nonato
da Silva

Boa Hora/Campestre

Assentado da
Reforma Agrária

Alto Alegre do
Maranhão

12

Juscelino Galvão
Oliveira

Boa Hora/Campestre

Assentado da
Reforma Agrária

Alto Alegre do
Maranhão

13

Zaqueu Galvão
Oliveira

Boa Hora/Campestre

Assentado da
Reforma Agrária

Alto Alegre do
Maranhão

14

Giselda Macedo
Lima

Povoao Santa Vitória

Quebradeira de
Coco

Timbiras

15

Darley Nunes de
Lima

Povoado Santa Vitória

Quebradeira de
Coco

Timbiras

16

Adão Ferreira de
Almeida

Povoado Santa Vitória

Quebradeira de
Coco

Timbiras

17

Deusirene Moura
Dionísio

Povoado Santa Vitória

Quebradeira de
Coco

Timbiras
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18

Manoel de Jesus
Botelho e Silva

Povoado Santa Vitória

Quebradeira de
Coco

Timbiras

19

Antônio José
Botelho e Silva

Povoado Santa Vitória

Quebradeira de
Coco

Timbiras

20

Francinete Soares
Moraes Neves

Povoado Santa Vitória

Quebradeira de
Coco

Timbiras

21

José Maria Ferreira
Chaves

Povoado Santa Vitória

Quebradeira de
Coco

Timbiras

22

Maria das Neves
Almeida Dionísio

Povoado Santa Vitória

Quebradeira de
Coco

Timbiras

23

Ozeas da Cunha
Martins Mendes

Povoado Mamorana

Quebradeira de
Coco

Timbiras

24

Orleans Rodrigues
dos Aflitos

Povoado Mamorana

Quebradeira de
Coco

Timbiras

25

Antônio Miranda
de Araújo

Povoado Mamorana

Quebradeira de
Coco

Timbiras

26

Erandy Nunes
Lima

Povoado Mamorana

Quebradeira de
Coco

Timbiras

27

Lourenço da Silva
dos Sflitos

Povoado Mamorana

Quebradeira de
Coco

Timbiras

28

Maria Silvana da
Silva

Povoado Mamorana

Quebradeira de
Coco

Timbiras

29

José dos Santos
Oliveira

Povoado Mamorana

Quebradeira de
Coco

Timbiras

30

Luzenira Pereira
da Silva

Povoado Mamorana

Quebradeira de
Coco

Timbiras

31

Helildo Oliveira
Lima

Povoado Mamorana

Quebradeira de
Coco

Timbiras

32

Francisco das
Chagas Silva dos
Aflitos

Povoado Mamorana

Quebradeira de
Coco

Timbiras

33

Anacleta Pires

Santa Rosa dos Pretos

Quilombola

Itapecuru-Mirim

34

Ezequiel Cardoso

Retiro/São João da Mata

Quilombola

Anajatuba

35

Maelson Bezerra

Guarimã

Quilombola

São Benedito do Rio
Preto
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36

José Maria Alves
Bezerra

Guarimã

Quilombola

São Benedito do Rio
Preto

37

Maria Rosilene dos
Santos Viana

Guarimã

Quilombola

São Benedito do Rio
Preto

38

Maria dos Santos
Lopes

Guarimã

Quilombola

São Benedito do Rio
Preto

39

Patrício Martins
dos Santos

Guarimã

Quilombola

São Benedito do Rio
Preto

40

Paulo Henrique da
Silva Bezerra

Guarimã

Quilombola

São Benedito do Rio
Preto

41

Maria Raimunda

Guarimã

Quilombola

São Benedito do Rio
Preto

42

Raimundo Nonato
Lopes da Silva

Guarimã

Quilombola

São Benedito do Rio
Preto

43

Maria da Soledade

Guarimã

Quilombola

São Benedito do Rio
Preto

44

Raimundo Nonato
Alves Lima

Guarimã

Quilombola

São Benedito do Rio
Preto

45

José da Silva
Pacheco

Três Irmãos/Montabarro
e Queimadas

Quilombola

Codó

46

Maria Romana

Três Irmãos/Montabarro
e Queimadas

Quilombola

Codó

47

Maria Cezarina

Poraquê

Quilombola

Codó

48

Antonio Francisco
de Sousa Araújo

Vergel

Posseiro

Codó

49

Mariano dos Anjos

Boa Esperança

Geralzeiro

Balsas

50

Osmar Santos

Manoel Gregório

Geralzeiro

Balsas

51

Marismar da Costa
Santos

Manoel Gregório

Geralzeiro

Balsas

52

Abel Paulo dos
Santos

Manoel Gregório

Geralzeiro

Balsas

53

Gracimar da Costa
França

Manoel Gregório

Geralzeiro

Balsas

54

Adilson Rodrigues

Uruçu

Geralzeiro

Balsas

55

LUÍZA DOS
SANTOS

Bom Acerto

Posseiro

Balsas

56

JOÃO FERREIRA
DE OLIVEIRA

Bom Acerto

Posseiro

Balsas

57

MARIA DO
CARMO LIMA
DA SILVA

Bom Acerto

Posseiro

Balsas
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58

MARIA DO
ESPÍRITO
SANTO ARAÚJO
DOS SANTOS

Bom Acerto

Posseiro

Balsas

59

MARIA DOS
SANTOS

Bom Acerto

Posseiro

Balsas

60

NORINDA DOS
SANTOS

Bom Acerto

Posseiro

Balsas

61

Isaac dos Santos
Araújo

Bom Acerto

Posseiro

Balsas

62

Manoel Batista
Nunes

Bom Acerto

Posseiro

Balsas

63

Íris Vieira Lima

Fazenda Picos

Posseiro

Balsas

64

Tereza Xavier da
Silva

Fazenda Pé de Cajá

Posseira

Riachão

65

Luiz Rodrigues
Gomes

Pati/Gostoso

Posseiro

Aldeias Altas

66

Raimundo José de
Sousa Gomes

Pati/Gostoso

Posseiro

Aldeias Altas

67

Antonio Cláudio
de Sousa Gomes

Pati/Gostoso

Posseiro

Aldeias Altas

68

Luís Ferreira Lima

Brejinho

Posseiro

Buriti

69

Maria das Dores
Teixeira da Silva

Brejinho

Posseiro

Buriti

70

Vicente de Paulo
Costa Lira

Carrancas

Posseiro

Buriti

71

Benedita Correa
Gomes

Gleba Campina/Vilela

Posseiro

Junco do Maranhão

72

Zaqueu Alencar
Gomes

Gleba Campina/Vilela

Posseiro

Junco do Maranhão

73

Antônio
Mascarenhas

Gleba Campina/Vilela

Posseiro

Junco do Maranhão

74

Osvaldo Milanês

Gleba Campina/Vilela

Posseiro

Junco do Maranhão

75

Luís Castro

Gleba Campina/Vilela

Posseiro

Junco do Maranhão

76

Nely de Jesus
Marques Dias

Povoado Santo Antônio

Posseiro

Presidente Sarney

77

Nivaldo Dias

Povoado Santo Antonio

Posseiro

Presidente Sarney

78

Francisco das
Chagas Nascimento

Bacuri

Assentado da
Reforma Agrária

São Benedito do Rio
Preto

79

Luís Carlos Costa

Bacuri

Assentado da
Reforma Agrária

São Benedito do Rio
Preto
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RELAÇÃO DOS ASSASSINADOS

Nº

NOME

COMUNIDADE/
POVOADO/
TERRITÓRIO

DATA

CATEGORIA
SOCIAL

MUNICÍPIO

1

CELINO
FERNANDES

Cedro

05.01

QUILOMBOLA

ARARI

2

WANDERSON
DE JESUS
RODRIGUES

Cedro

05.01

QUILOMBOLA

ARARI

3

RAIMUNDO
NONATO
BATISTA

Gleba Campina/Vilela

19.08

POSSEIRO

JUNCO DO
MARANHÃO

DEPOIMENTOS
Meu nome é Raimunda Alves Lima, nascida e criada nesse lugar,
Guarimã. Aqui eu nasci, me criei, casei, constitui família. O meu lugar é aqui e
eu necessito deste lugar porque eu não posso mais trabalhar por conta de minha
saúde, mas tem meus filhos que trabalham e esses filhos precisam desse lugar
porque é aqui que eles se mantêm desde criança com arroz, com a farinha, é
o buriti, é a juçara,o azeite de coco, tudo desse lugar. Então nós necessita dele.
Porque se alguém que vem não sei nem de onde precisa, imagina nós que nascemos
aqui. Então nós estamos aqui esperando uma decisão do bem para que nós possa
ter o direito de viver aqui até o dia em que Deus determinar que a gente viva.
Raimunda Alves Lima, 71 anos, Comunidade Quilombola
Guarimã, São Benedito do Rio Preto-Ma

Meu nome é Francisco das Chagas Nascimento, presidente da
Associação do Povoado Bacuri. Essa área foi desapropriada pelo INCRA e
hoje os invasores invadiram a área, que nós não tinha essa lei no aberto e
eles chegaram fazendo roça no aberto e fazendo tiroteio em todas as coisas
aqui dentro e bem pouco nós aproveitemos, ontem eu tava fazendo a soma
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e nós já tamo em quarenta e nove cabeça de bicho que eles mataram e bem
pouca nós aproveitemos. Aqui tá as fotos. Tão armadas as pessoas e tá muito
perigosos, ninguém pode nem sair.
Francisco das Chagas Nascimento, 51 anos, Comunidade
Bacuri, São Benedito do Rio Preto

Sou Libânio, tenho 84 anos. Santa Rosa quando passou para ser Santa
Rosa dos Pretos, deixa eu ver, em 1970 passou a primeira pesquisa dizendo
que aqui era Santa Rosa dos Pretos. Aí de 1970 para cá começou a divulgação
como Santa Rosa dos Pretos. Porque quando fomos fazendo a pesquisa, não
encontramos que ela não era dos pretos porque não tinha Santa Rosa do Barão
não. Tinha barão na Santa Rosa e aí e dos pretos mesmo.
Libânio Pires, 84 anos, Santa Rosa dos Pretos, ItapecuruMirim

Meu nome é Benedita Correia Gomes, sou de Junco do Maranhão,
Povoado Vilela. Nós somos de uma área de conflitos. É a área da Campina.
A gente luta há 10 anos contra um fazendeiro por nome Gaúcho que vem
nos ameaçando e querendo nos colocar para fora de nossa terra.
Benedita Correia Gomes, 40 anos, Comunidade Vilela,
Gleba Campina, Junco do Maranhão

Meu nome é Marismar da Costa França. Há muito tempo a gente
mora aqui e vivia tranquilo e ai esse pessoal chegaram dizendo que era
dono. Já chegaram com alguns desaforos, queimando as coisas a da gente,
pasto, destruíram cerca de arame. Aí a gente tem bastante medo porque eles
ficam ameaçando. Eles ficam próximo daqui e a gente fica com muito medo.
Ele não quer que as pessoas cerquem as roças, não quer que a pessoa crie
nada. Eu moro há mais de 31 anos aqui e vivo da roça para criar os filhos e
quando eles chegaram, eles não deixam a gente colocar nada.
Marismar da Costa França, 46 anos, Comunidade Manoel
Gregório, Balsas
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Meu nome é Mariano dos Anjos,, tenho 70 anos, sou trabalhador
rural e cheguei na comunidade Boa Esperança quando não tinha nada. So
tinha um morador e lutando pelo vida. A estrada não é boa mas do jeito
que eu pude fazer eu fiz e agradeço quando os amigos vêm, as pessoas do
sindicato e outros que chegam até aqui. Eu cheguei em 1973 e meu trabalho
e fazer roça, planto milho, arroz, a cana, a banana, crio um pouco de gado.
Quando a soja chegou a primeira coisa que chegou é o aperto que o povo é
apertando a gente, os morador que já tinha, é apertando dizendo que não
pode fazer uma roça ali.
Mariano dos Anjos, 70 anos, Comunidade Boa Esperança,
Balsas

Meu nome é Norinda dos Santos, tenho 57 anos e sou lavradora.
Eu trabalhava la no Bom Acerto, aqui em Balsas. E nós fomos despejados no
dia 11 de agosto por ordem de João Felipe, filho do Jonas Felipe, ex-prefeito
de Balsas. E foi por ordem judicial. Lá tinha polícia, tinha delegado, tinha
oficial de justiça no momento do despejo e nós acreditamos que foi
por ordem judicial. Eu morava há 45 anos lá. La nós somos 8 famílias
e estamos morando debaixo dessa tenda há três meses. Tem 13 crianças, 6
idosos e ainda fomos assaltados debaixo dessa tenda. A expectativa de vida
que tenho hoje é esperar pela solução da justiça, esperar o que faz com nós
porque nós não tem para onde ir.
Norinda dos Santos, 57 anos, Comunidade Bom Acerto,
Balsas

Meu nome é Cláudio e eu moro aqui no Gostoso já desde quando
meu pai se mudou para cá e a gente trabalha aqui com melancia, quiabo,
maxixe, a gente faz roça de toco de onde a gente tira nosso sustento com
feijão, fava, mandioca. Agora, esses últimos dias a gente vem sofrendo,
sofrendo ataques da Costa Pinto, querendo tirar a gente da terra sendo que
a gente já mora aqui há muito tempo. A gente não tem nenhum tipo de
apoio da justiça aqui como forma de fazer uma vistoria aqui para saber se a
gente vive, se trabalha. A gente está sendo tratado como invasores pela Costa
Pinto. Então não é assim que funciona. A gente tá produzindo. Esse ano a
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gente chegou a produzir cerca de 80 toneladas de mandioca, a gente está
chegando no nível alto de melancia. A gente tem nossa casa de farinha do
lado onde a gente faz a farinha branca, tira a tapioca, a farinha de puba.
A gente cria porcos e galinhas. Aqui é nossa vida e é daqui que a gente tira
nosso sustento.
Antônio Cláudio de Sousa Gomes, 36 anos, Comunidade
Pati/Gostoso, Aldeias Altas

Meu nome é Antônio Francisco de Souza Araújo, da comunidade
Vergel. Eu estive na Promotoria, conversando com Dra Aline, contando do
meu sofrimento que tá comigo. Eu vivo muito ameaçado, por seu Nenzim e
por Chico Corda. Eu tive conversando com Dra Aline, eu disse para ela sobre
essas ameaças que acontecem comigo. Eu vivo muito ameaçado por Chico
Corda e por Nenzim e eles dizem que eu não como arroz dessa roça que eu
fiz esse ano.
Antônio Francisco de Souza Araújo, 49 anos, Comunidade
Vergel, Codó

Meu nome é Maria Edileuza Mesquita e agora eu não tenho onde
morar. E tô na casa de minha mãe em São Raimundo das Mangabeiras. A
casa que eu morava foi destruída a mando de dois fazendeiros. Há muito
tempo, há 36 anos, a gente morava no lugar desde quando eu me casei. O
lugar se chama Barra da Onça e a gente entrou num processo de usucapião
depois que ele chegou. Ele não era proprietário e depois que ele comprou
em 2009, ele botou a gente pra fora. Que a gente poderia procurar padre,
pastor, bispo, sindicato, advogado e se a gente encontrasse algum direito ele
dava. Aí eu procurei os direitos e desde então começou essa confusão toda. E
aí foi uma ordem judicial e destruiu toda a comunidade. Éramos 7 famílias.
A comunidade acabou.
Maria Edileuza Mesquita, 49 anos, Comunidade Barra Da
Onça, São Raimundo das Mangabeiras
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ANÁLISES
A QUESTÃO AGRÁRIA NO MARANHÃO:
IDENTIDADE E RESISTÊNCIA DO
CAMPESINATO TRADICIONAL

1. Os Invisíveis da Terra

Luis Antonio Câmara Pedrosa13

O processo de colonização determinou a estrutura fundiária do
Maranhão. Em grande parte processo de extermínio, dele só se pode
contar a história de forma irregular, a partir de relatos de religiosos,
oficiais da Colônia, do Império e da República - ofícios em sua maioria
dando conta das atividades repressivas ou notícias de sublevações;
documentos cartoriais, inventários e partilhas onde se relata sobre venda
e punições de escravos14.
Algumas etnias indígenas receberam o nome usual pelos
opressores. Bento Maciel Parente - famoso pelos morticínios que
perpretrou contra os indígenas do Maranhão e Pará - chamou os
Tenetehara de “Guajaojara”15. Os “urubus” foi o nome pejorativo dado
aos Ka’apor. Kanela atribuído a um conjunto de etnias timbira do sul do
Maranhão, a maioria delas extintas ou diluídas pela violência das frentes
agrícolas e pastoris da região16.
No cinturão das plantações algodoeiras os africanos escravizados
foram uniformizados pelo termo geral “preto”, uma tentativa de
homogeinização de etnias tão distintas que produziram cultos e
13. Assessor jurídico da FETAEMA, Mestre em Direito e Instituições do Sistema de Justiça (UFMA),
advogado popular e militante de direitos humanos.
14. Em outro trabalho faço o registro dos conflitos fundiários até o final da década de 90 (Cfr. PEDROSA, Luis Antonio Câmara. A Luta pela Terra no Maranhão, São Luis, UFMA/MPP, 1999).
15. - Por sua ferocidade no exterminío indígena Maciel Parente foi recompensado pelo Rei de Portugal
com a doação da Capitania do Cabo Norte (Amapá) e com a governadoria do Maranhão e Grão-Pará.
16. - Sabe-se que os Krikati e os Pukobyê amalgamaram-se,o mesmo ocorrendo com os Ramkokamekra
e os Apariekra. Os dois últimos foram apelidados de Kanela. Os Timbira, da família linguística
Jê, estão situados nos estados do Pará, Maranhão e Tocantins. Atualmente identificados pelos povos
Apinayé, Krahô, Krikati, Gavião Pykobjê, Gavião Parkatejê, Canela Apanjekra, Canela Ramkokamekra,
Krepynkatejê, Krênjê. Essas denominações genéricas oriundas do contato com a sociedade nacional
referem-se a um conjunto de subgrupos, antes autônomos politicamente, como os Põncatejê, Mãkraré,
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religiosidades diversas, ainda hoje bem demarcadas no panteão dos terreiros17
(o tambor da mata de Codó tem origem angola e cabinda; o tambor de
mina radicado nas origens em São Luís, tem origem nagô e jeje)18.
2. O Processo Colonial de Ocupação da Terra: saque e extermínio indígena
Na América espanhola a palavra missão era reducción, um termo
que apontava para a necessidade de reduzir tantas culturas colonizadas
a uma só, compreensível e controlável pelo sistema colonial. As missões
e os aldealmentos prestavam um serviço para a frente de expansão
agrícola, removendo a resistência indígena e submetendo suas culturas à
homogeinização.
Na Amazônia, houve a particularidade de não haver escravos africanos
até praticamente o terceiro quartel do século XVIII. A força de trabalho até
então foi recrutada das comunidades indígenas (GOMES, 202, p. 110).
Então, a base da colonização do Maranhão foi a apropriação dos
recursos naturais dos territórios indígenas e a escravidão. A desocupação se
realizou primeiramente pelas “entradas”19, que faziam o extermínio e a captura
dos indígenas. O controle efetivo das terras se dava pela implantação de fazendas
com plantações de cana-de-açúcar e tabaco ou com a criação de gado.
Expedições de guerra ou tropas de resgate recrutavam a mão de
obra compulsória. Os povos indígenas viviam tangidos pela violência do
colonizador, de um lado para outro20 e os africanos ex-escravos fugindo das
tropas linha, já na segunda metade do século XVIII.
Kẽnkatejê,Xàcamekra, Crôrekamekra, Carencatejê,Põncatejê, Pihàcamekra, Mãkraré, Pãrecamekra, Cykoyõre,
entre outros.
17. - O Terecô se originou de práticas religiosas de escravos das fazendas de algodão de Codó e de suas
redondezas. Apesar de exibir inegáveis elementos jeje e alguns nagô, sua identidade está mais relacionada
à cultura banto (angola, cambinda) e sua língua ritual é, principalmente, o português (FERRETI,
Mundicarmo, 2016, p.1)
18. - Mais tarde o termo “preto” foi ressignificado para adjetivar as “terras de preto”, anunciando a apropriação
autônoma dos territórios quilombolas, após o período de decadência da plantation (cfr. ALMEIDA, 2008,
p..133).
19. - Bento Maciel Parente, por exemplo, foi nomeado “Capitão de Entradas”.
20. - Cabe aqui o exemplo dos Tupinambás, que vieram expulsos pelos colonizadores desde o Rio São Francisco, Pernambuco e Paraíba até alcançar a Ilha de São Luís. Em 1680, Domingos Jorge Velho dizimou várias
etnias nos sertões do Piauí, fazendo escravos e provocando migrações dos sobreviventes para o Maranhão.
Em pleno século XIX, vieram do Pará os Ka’apor e Guajá, que se instalaram nas bacias do Gurupi, Turiaçu e
Pindaré. Sobre as hordas indíngenas acossadas no Estado do Piauí (ver MOTT, 1985, p. 63)
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Esse período de colonização compreende o período de 1615 até
a Independência de Portugal, em 1822. Colonização e desenvolvimento
são termos semelhantes, como visto, na gramática da violência utilizada.

3. Territorialização da Conquista

Foram seis áreas ocupadas incialmente: a Ilha de São Luís,
Alcântara (Tapuitapera), o baixo Munim e Itapecuru e a costa dos rios
Maracaçumé e Gurupi, todas habitadas por povos originários.
Essa ocupação territorial configurou-se em duas frentes, uma
do Norte e outra do Centro-Sul, em períodos distintos. A do norte
utilizou os cursos d’água como estratégia de penetração no território. A
do Centro-Sul estabeleceu-se com a frente pecuária advinda da Bahia e
Pernambuco. Os caminhos que surgiam unindo sul e norte se davam pelas
margens dos rios ou pela navegação fluvial e consolidavam o processo de
ocupação e de expulsão das etnias de seus territórios tradicionais.
É possível também falar em uma terceira frente,constituída pelo
migrantes nordestinos, na primeira década do século XX, fugindo das
secas e da escassez de trabalho em outros Estados. Essa porta de entrada
ocorreu via porto de Tutóia ou pelo vale do Parnaíba, tendo como
entradas Floriano e Teresina (TROVÃO, 2008, p. 24-25).

3.1 A frente de expansão do Litoral

As plantações de cana-de-açúcar e tabaco foram sendo instaladas
na Ilha e nas áreas drenadas dos rios Itapecuru, Munim e no baixo Mearim.
De todo modo, as missões religiosas faziam o trabalho complementar de
persuasão dos povos sobreviventes para os aldeamentos, não havendo
diferenças substanciais entre seus empreendimentos e os dos colonos.
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À medida que a colonização se expandia, várias nações indígenas
foram desaparecendo no Maranhão21. Do litoral, a empreitada seguiu em
direção ao Oeste, foi até à foz do rio Gurupi, instalando portos de onde
eram exportados os produtos vindo do interior. Em direção ao Leste,
margeando a costa oriental, estabelecendo comunicações com o Ceará
e Pernambuco. Esses dois movimentos de expansão presavam indígenas
para escravização ou simplesmente os exterminavam, no movimento de
conquista do território.
A frente de expansão vinda do Norte penetrou até chegar a
Pastos Bons, ponto de encontro com a frente pastoril, unindo o litoral
ao sertão, contando com a participação fundamental dos Jesuítas e suas
missões. Outras ordens religiosas também serviram como complemento
da frente de ocupação, como franciscanos, capuchinhos, carmelitas e os
mercedários.
Os territórios do curso do alto Itapecuru, do médio e alto Mearim
e aqueles ao longo do médio e alto Parnaíba somente foram dominados
a partir da segunda metade do século XVIII até a terceira década do
século XIX, porque houve grande resistência indígena. Nos interstícios
dos engenhos e na borda das florestas emergiram os quilombos, na maior
parte das vezes, desviando a atenção das tropas de linha, como resultado
da substituição da mão de obra escrava indígena.
Desses grupos que resistiram na terra, amalgamados com
indígenas pacificados ou aldeados resultaram os povoados tradicionais
que lutam na atualidade pela titulação de seus territórios e pela
libertação dos campos naturais, um ecossistema fundamental para sua
sobrevivência22.
21. - Os Tupinambás, que ocupavam o litoral foram as primeiras vítimas do extermínio, somente na
rebelião de 1618, a repressão colonial exterminou cerca de 30 mil deles (GOMES, 2002, p.123). Até o
final do século XIX, cerca de 15 tribos Timbira habitavam as campinas do sul do Maranhão, mas somente quatro alcançaram o século XX (Coelho, 1987, p.17). Destino pior tiveram os Uruatis, Barbados,
Gamela, Guanarés, Cahycahy, Aranhis, Txakamekra e Tremembés do leste e nordeste do Maranhão. O
catálogo de povos exterminados é bem mais extenso. Sobre os Barbados existem referências antigas e
curiosas (MARQUES, 1870, p. 43).
22. A questão do cercamento dos campos naturais remonta à introdução do gado bubalino na região,
ainda na década de 60. Desde o ano de 2019, em razão dos conflitos (conflitos que relembram os enfrentamentos ocorridos na década de 80), várias lideranças camponesas foras presas. Os campos naturais
inundáveis da Baixada Maranhense configuram terras públicas de uso comum do povo, constitui em
Área de Proteção Ambiental (APA) do Estado do Maranhão, por meio Decreto nº 11.900 de 11 de junho
de 1991, mas desde a introdução da criação de búfalos na região passa por um intenso processo de grilagem por intermédio do cercamento ilegal.
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3.2. A frente pastoril

Além da frente de expansão agrícola, com entrada pelo Golfão
Maranhense, os territórios indígenas sofreram a pressão da frente pastoril
que veio da Bahia, por dentro do Piauí23.
Partindo das margens do São Francisco, as fazendas de gado
transpuseram o rio Parnaíba para dominar vastos campos do sertão, onde
hoje se encontra Pasto Bons, até o Tocantins. Na margem esquerda do
Parnaíba, fizeram guerra aos Amanajós (CARVALHO, 2000, p. 68-69).
Em Pastos Bons aquartelaram-se as tropas de linha para bater
os indígenas até o Tocantins, acompanhadas por civis dos lados do
Parnaíba e de Caxias (então Aldeias Altas). Grandes patrociandores do
extermínio, a exemplo de Manuel Coelho de Paredes, Elias Ferreira de
Barros, Antônio Pimentel e muitos outros, protagonistas das incursões
de morte aos Timbira, têm seus nomes até hoje inscritos em ruas e
monumentos nas cidades locais24.
As povoações seguiram os cursos das bacias do Tocantins e
Parnaíba, nas cabeceiras do Rio Neves, Mearim, Farinha e Macapá; além,
foram entre os rios Pico e Sereno, afluentes do Manoel Alves; chegaram
às cabeceiras do rio Maravilha que, recebendo as águas de rios menores,
deságua no rio Balsas, maior tributário do Parnaíba (CARVALHO,
2000, p. 78).
Alguns Timbira foram empurrados para o outro lado do rio
Tocantins, como é o caso dos Krahô. Outros foram encurralados nos
chapadões e na zona de transição amazônica, a leste do Tocantins, entre
os cursos dos rios Corda, Gurupi e Pindaré, juntamente com vários
grupos Tenetehara.
Outras localizaram-se entre os rios Farinha e Manoel Alves
Grande. Muitos outros ultrapassaram o curso do Grajaú, até onde estão os
campos marginais do Rio Pindaré, território tradicional do povo Timbira.
23. Segundo Trovão (2008, p. 10) o consórcio do gado e da cana-de-açúcar foi o embrião para a ocupação
do sertão nordestino e do Maranhão.
24. - O nome “Serra da Desordem” remete a uma guerra de resistência dos Timbira, que derrotaram uma
entrada na altura desse acidente geográfico, em 1813.
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Do Porto da Chapada (hoje Grajaú) os colonizadores lograram
descer o rio do mesmo nome até a foz do Mearim, de onde puderam sair
até o Golfo, nas proximidades da Ilha de São Luís. Daí então fechou-se
o cerco sobre um vasto território indígena, cujo corredor ecológico unia
os povos dos dois troncos tupi e jê.
Os conflitos fundiários atuais seguem a mesma trilha deixada por
esse processo de ocupação. Um conjunto de camponeses, miscigenados,
que proliferou nas bordas das fazendas agropecuárias tradicionais,
ocuparam as terras devolutas na região, mas depois tiveram que enfrentar
as levas de “gaúchos” que implantaram o grande projeto sojicultor na
região sul.

3.3. A frente nordestina

A “pacificação” dos Ka’apor, na década de 30, contribuiu para
o avanço de uma frente de migrantes nordestinos nos espaços vazios
além das margens dos rios. A decadência da exploração da borracha e a
descoberta de ouro no vale do Turiaçu também são alguns dos fatores
apontados para a consolidação dessa nova frente de ocupação dos vales
úmidos do Maranhão (TROVÃO, 2016, p.26-7).
A corrente nordestina, depois de ocupar o leste maranhense,
avançou pela mata virgem da pré-amazônia maranhense, aproveitandose do trabalho pioneiro efetuado pelas outras frentes de ocupação,
avançando sobre os territórios indígenas do oeste até a divisa com o
Pará, erguendo numerosos núcleos de habitação.
As rotas de penetração dessa frente perseguia terras livres,
próprias para lavouras de subsistência, aproximando o caboclo das áreas
ocupadas por indígenas pacificados e quilombos. No vale do Mearim,
o deslocamento contribuiu para a criação de várias cidades, tais como
Pedreiras, Bacabal, Lago da Pedra. Descendo o Pindaré, criaram Santa
Inês, Bom Jardim, Chapéu de Couro, Turiaçu e Gurupi.Outros grupos
seguiram em direção a Caxias, Barra do Corda e Grajáu, alcançado
Imperatriz e o sul do Maranhão.
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O grande fluxo de imigrantes nordestino foi se estabelecendo
nas chamadas “terras soltas”, nos vãos dos cursos d’água e ao longo
das rodovias, estradas, caminhos e trilhas de acesso, conformando a
fronteira agrícola com seus povoados, que mais tarde se transformaram
em vilas maiores e depois em cidades. Alguns desse povoados serviram
de entrepostos de abastecimento para as frentes de expansão agrícola,
na margem das estradas e caminhos, beneficiando-se do intercâmbio de
mercadorias e gado para alcançar rápido crescimento25.
Em 1921 já fora inaugurado o trecho de 372 km de estrada de
ferro entre São Luís e Caxias, somando-se aos 78 km que ligava esta
cidade e Timon (FERREIRA, 2008, p. 123).
Um plano de construção de rodovias e estradas carroçáveis26
foi lançado em 1928, embora os rios navegáveis continuassem a ser
responsáveis pelo maior tráfego de mercadorias. Em 1938 a esse trecho
foram adicionados 2 km para atravessar o rio Paraíba, ligando Timon a
Caxias e esta a São Luís, recebendo a denominação Estrada de Ferro São
Luís-Teresina (FERREIRA, 2008, p.123 e 128).
Parte do processo ocupação, a partir da década de 1960,
consolidou-se com a abertura da rodovia Belém-Brasília, que atraiu para
o oeste do Estado um grande número de colonos27.
Os assentamentos agrícolas (colônias e projetos de povoamento)28
foram criados para coordenar o processo de ocupação espontânea das
terras virgens e devolutas nas bacias dos rios Mearim, Pindaré, Tocantins
e Turiaçu e diminuir a pressão dos fluxos migratórios por terra. Desviados
de seus propósitos iniciais, foram extintos ou faliram, mergulhados
alguns em denúncia de corrupção, tendo como ponto comum a flagrante
incapacidade de promover mudanças fundiárias estruturais nas regiões
onde foram implantados29.
25. Essas estradas permitiram o aumento do fluxo de boiadas produzida na região de Pastos Bons para
as feiras da região litorânea (OLIVEIRA, Adalberto Luiz Rizzo de, 2018, p. 291).
26. Mais de 80% das estradas carroçáveis se concentraram nos sertões do sul, mas houve a preocupação
de ligar a bacia do Itapecuru ao Vale do Mearim e daí em direção ao Centro-Sul (Ferreira, 2008, p. 124).
27. A rodovia deu origem ao Projeto de Povoamento do Maranhão (PPM), visando a ocupação das terras
devolutas do noroeste e nordeste do Estado, com o suporte da SUDENE, para o qual o foram destinados
3.095 hectares.
28. PEDROSA, 1999, p.13).
29. - A Colônia Agrícola de Barra do Corda (340 mil hectares) foi criada em 1942. O Projeto Pioneiro
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Os imigrantes se uniram às frentes de expansão, constituindo
uma coesa massa camponesa, parte dela organizada pelos sindicatos
de trabalhadores rurais, depois pelos movimentos vinculados à Igreja
Católica. A frente de ocupação, politizada, passa constituir uma ameaça
ao sistema.
Dessa frente emerge o conjunto intercultural camponês que a
partir dos anos 50 e 60 viria a se confrontar com o latifúndio tradicional
agropecuarista, herdeiro da frente pastoril. Somados aos povos
tradicionais oriundos da frente de ocupação litorânea vieram constituir
o público da reforma agrária que faz do Maranhão o Estado com a maior
presença camponesa do país.

4. Os Novos Projetos de Desenvolvimento

De acordo com seu processo de ocupação territorial, o Maranhão
convive com uma histórica concentração fundiária30. A partir dos anos
90, a conjuntura fundiária do Estado passa por profundas mudanças,
com a implantação de projetos desenvolvimentistas.
O projeto Grande Carajás31 com suas infraestruturas ferroviárias
e portuárias induziu uma articulação de ações para desenvolver a cadeia
produtiva ligada ao carvão vegetal, álcool e soja.
do Maranhão (PPC) (1.700 mil hectares) foi criado pelo governo estadual em 1966, tendo como objetivo “disciplinar” a ocupação e a venda de terras devolutas sem licitação (a famosa lei nº 2.979/69
- Lei Sarney de terras) entra em cena aqui. O projeto de Colonização do Alto Turi (939 mil hectares),
criado em 1972, previa contemplar algo em torno de 50 mil pessoas distribuídas entre Pindaré Mirim e
Turiaçu (nove municípios, ao todo), grande parte, migrantes nordestinos e seus descendentes. Depois
veio o Projeto Fundiário de Bacabal (7.487.000 hectares, abrangendo 33 municípios), entre 1972-76 e o
POLONORDESTE (24.489 km2), em 1974, culminou na implantação dos Projetos de Desenvolvimento
Rural do Baixo Parnaíba (10.656 km2), do Vale do Médio Mearim (13.833 km2) e da Baixada Ocidental.
Em 1980 foi criado o GETAT (Grupo Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins), com jurisdição sobre
5.971.272 hectares no Maranhão, cujo objetivo central era especialmente combater a guerrilha na região
do Bico do Papagaio.
30. Segundo dados do IBGE, e 59,10% do total de estabelecimentos de até 5 hectares concentram 1,48%
do total de terras destinadas à atividade agropecuária; os estabelecimentos agropecuários com área entre
10 e 9.999 hectares concentram 40,86% do total de estabelecimentos e 84,51% das terras.
31. O Programa Grande Carajás (PGC) é um projeto de exploração mineral, iniciado nas décadas de
1970 e 1980 pela Vale (antiga CVRD), estendendo-se por 900 mil km², em terras do sudeste do Pará,
norte de Tocantins e sudoeste do Maranhão.
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O novo ciclo do alumínio inclui bauxita32, mas também o ferro
gusa, para o qual foi construída a hidrelétrica de Tucuruí, no Estado
do Pará, para fornecer energia para as indústrias locais. O programa
tinha o objetivo de vender minério de ferro barato para a Comunidade
Europeia.
A infraestrutura logística lança mão dos portos da ALUMAR
e Ponta da Madeira, sendo que o porto do Itaqui recebe também a
produção de grãos para exportação. A estrada de ferro está em operação
desde os anos 8033. Empresas de reflorestamento de eucalipto e
indústrias siderúrgicas foram instaladas nos municípios de Imperatriz
e Açailândia, depois alcançaram o leste Maranhense, com profundos
impactos fundiários e ambientais.
No leste maranhense, o Grupo João Santos34, a Margusa35
(Maranhão Gusa S/A) e seu braço florestal, na época, a Marflora
(Maranhão Reflorestadora Ltda), bem como a Cia. Suzano de Papel e
Celulose, fazem parte desse conjunto de empreendimentos florestais
causadores de grandes impactos sobre povos e comunidades tradicionais
da região36.A Suzano Papel e Celulose assumiu esses chamados “projetos
de manejo florestal sustentado” e pretendia fazer novas supressões das
florestas nativas, quando foi impedida por uma decisão judicial37.
Portanto, o pólo guseiro, madeireiro, agropecuário e florestal,
com grandes plantações de eucalipto38 nessas duas regiões é subprojeto
da matriz inicial do programa. Os plantios foram redirecionados para
a produção de carvão, com o objetivo de atender às necessidades da
32. A bauxita produz a alumina, matéria prima do alumínio.
33. A estrada de ferro Carajás liga São Luís a Carajás (PA), com extensão de 892 km, sendo que 685km
estão no território maranhense. A obrar de duplicação dessa ferrovia é um capítulo à parte na história de
invasão de territórios indígenas e camponeses pela Empresa Vale.
34. O Grupo João Santos é um dos maiores conglomerados industriais do Brasil, tendo como principal
empresa a fábrica de Cimento NASSAU, sediada em Recife, mas atua também na área de produção de
celulose e reflorestamento.
35. A MARGUSA arrendou as terras da Comercial Agrícola Paineiras Ltda., subsidiária do Grupo Suzano. Em dezembro de 2003 foi adquirida pelo Grupo Gerdau.
36. Shiraishi Neto (1995, pp. 68-77), fez a análise nos Cartórios de Registro de Imóveis das Microrregiões
de Chapadinha e do Baixo Parnaíba Maranhense, demonstrando as irregularidades, por meio das quais
a referidas empresas adquiriram grandes extensões de terra na região..
37. O processo 0017872-59.2016.4.01.3700, em trâmite na 8ª vara da justiça federal do Maranhão, impede a SUZANO de ampliar a supressão da mata nativa.
38. A reflorestadora CELMAR chegou em Imperatriz em 1992.
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produção industrial do ferro gusa, mas a demanda sempre foi muito
superior, avançando para as florestas nativas39.
Os governos locais incentivaram a implantação desse
empreendimento sem qualquer fiscalização de seus impactos, embora
liberem grandes quantidades de resíduos industriais na natureza e
provoquem graves danos ao meio ambiente e aos seres humanos pelo
uso de agrotóxicos, sem falar na concentração fundiária e na expulsão
do campo.
O plantio de soja de soja entrou no Leste maranhense no início
da década de 90, mas a experiência pioneira foi implantada pelo menos
duas décadas antes, na região sul do Maranhão. Na microrregião de
Chapadinha o projeto se concentra nos municípios de Brejo, Buriti,
Anapurus e Mata Roma, mas demarcando um processo diferenciado40
da colonização oficial que ensejou a migração dos sulistas, na década de
60 e 70 para o centro-oeste e sul do Maranhão (GASPAR, 2010, p.104).
Com a implantação do projeto denominado MATOPIBA41,o
plantio de soja foi ampliado para a região leste maranhense, compondo
a estratégia de desenvolvimento do agronegócio, sobretudo, no tocante
a produção de grãos e fibras voltadas ao mercado internacional.
Além dos processos de grilagem, a monocultura no leste
maranhense impulsiona expulsões da terra e substitui a floresta nativa
pelo plantio de soja e eucalipto. Mais recentemente, as denúncias do uso
indiscriminado de veneno pulverizado por intermédio de aviões abriram
novo debate sobre os impactos do agronegócio sobre as comunidades
tracionais, recolocando a questão da saúde humana como prioridade nas
regiões ocupadas pelas monoculturas de soja e de eucalipto42.
39. mais de 80% do carvão utilizado na siderurgia brasileira, nessa época, era extraído de florestas nativas.
40. A maior identidade entre as duas levas de produtores reside sem dúvidas nos impactos sociais e
ambientais que provocam.
41. Acrônimo formado com as iniciais dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Na esfera
federal, o MATOPIBA fora substituído pelo Programa Agro+ que em sua essência os mesmos objetivos
do MATOPIBA, a exploração ilimitada do cerrado para produção de grãos, sem preocupação com os
impactos ambientais e sociais para os povos que ali vivem.
42. No município de Buriti, moradores do povoado Carranca foram vítimas do veneno lançado por
sojicultores da Fazenda São Bernardo no dia 22 de abril do ano em curso. No povoado Cantinho, em
Brejo, várias cabeças de gado morreram em função do veneno. Os fatos ganharam repercussão nacional.
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5. A Reforma Agrária Desmantelada

As ações de reforma agrária nos últimos 8 anos, já estavam em
declínio43. Contudo, depois da deposição de Dilma Roussef (20112016) da presidência da república, iniciou-se um processo violento de
desmonte das políticas sociais.
Ocupando o governo central, os grupos contrários à reforma
agrária passaram a desenvolver uma estratégia de desmantelamento dessa
política pública, com gravíssimos rebatimentos na questão ambiental e
na demarcação de terras indígenas.
No governo Michel Temer(2016-2018) abriu-se uma agenda de
retrocessos, colocando em risco a viabilidade da reforma agrária44. O
avanço do projeto ruralista com o amplo apoio governamental, inclusive
dentro do Congresso Nacional, inaugurou uma nova etapa dos processos
de resistência.
Em 2016, logo depois do golpe, registramos dois tristes
recordes: do número de mortes no campo e da quantidade de conflitos
por terra. No site Poder 360 encontramos o quadro a seguir45:

43. - Em 2015, Dilma não desapropriou nenhum hectare para reforma agrária, o pior resultado em mais
de 20 anos, mas entre 2011 e 2015, o governo dela assentou 133,6 mil famílias. No 1º mandato de Lula,
teriam sido assentadas 381,4 mil famílias e, no 2º mandato, mais 232,6 mil famílias. Os dados são do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) (Cfr. https://www.socioambiental.org/pt-br/
noticias-socioambientais/o-que-o-governo-dilma-fez-e-nao-fez-pela-reforma-agraria).
44. Embora em 2018 haja o registro de um ligeiro aumento no número de famílias assentadas.
45. Fonte: https://www.poder360.com.br/governo/reforma-agraria-governo-temer-assentou-8-872-familias-em-2018/.
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Com a eleição de Jair Bolsonaro à presidência da república (2018),
os ataques à agenda socioambiental são crescentes e o enfraquecimento
dos sistemas de proteção do meio ambiente e dos direitos humanos é
uma realidade46. Portanto, cabe analisar a violência no campo em 2020
a partir desses elementos de contextualização.
Primeiramente, é importante anotar que os dados exclusivamente
sobre despejos não retratam, por si só, o conjunto de movimentações
violentas que ocorrem no campo, com o avanço do projeto ruralista
e suas estratégias (grilagens, desmatamentos, utilização de agrotóxicos,
ameaças e intimidações).
46. Vamos dispensar uma análise mais detalhada do perfil do governo de ultra-direita de Bolsonaro,
com sua agenda mais ampla de retrocessos. Suficiente anotar aqui o alinhamento com a nova direita
protofascista internacional e a incorporação de expoentes do ruralismo (inclusive da UDR) nos espaços
estratégicos dos Ministérios.

114

De outro lado, é impossível não constatar que a estratégia
ruralista avança para outas dimensões, alcançando os mecanismos de
produção de leis, decretos e regulamentos, sucateamento dos órgãos de
fiscalização e de execução de política públicas.
Em 2020 as condições para a resistência se tornaram mais
complexas, em razão do alastramento da epidemia de covid-19. As
atividades coletivas tiveram que ser restritas, em detrimento do avanço
do agronegócio, que não conhecendo quarentena, continuou operando
nos mesmos moldes.
Por essa razão a CPT identificou 1.576 ocorrências de conflitos
por terra em 2020, o maior número desde 1985, quando o relatório
começou a ser publicado - 25% superior a 2019 e 57,6% a 201847.
O relatório da CPT também revelou que dentre os agentes
sociais que mais provocaram conflitos em 2020 está o próprio governo
federal, depois de fazendeiros, madeireiros e grileiros. Demonstrando a
junção inseparável dos interesses desse governo com o projeto político
ruralista.
As restrições de mobilidade das lideranças, as limitações de acesso
das redes de movimentos sociais, fizeram cair a pressão sobre os órgãos
fundiários, cujo declínio de atuação também remete especialmente a
uma orientação deliberada do governo central, no sentido de não fazer
a reforma agrária, não abrindo espaço para a agenda dos movimentos
sociais do campo.
As ações de resistência - como ocupações, retomadas e
acampamentos - continuaram a declinar, como vinham fazendo desde
2016, e os grupos mais vulneráveis tiveram que se adaptar aos novos
desafios da comunicação à distância. Os movimentos sociais e as
entidades de mediação e assessoria também tiveram que se adaptar às
novas tecnologias, reduzindo sua capacidade de intervenção na realidade
concreta.
Embora as possibilidades de confronto direto tenham
diminuído - daí a queda no número de assassinatos - não menos violenta
47. Cfr. COMISSÃO PASTORAL DA TERRA. Conflitos no Campo- Brasil 2020. Goiânia: CPT Nacional, 2021.
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se transmudou a conjuntura. Nunca houve tantos ataques à terras e à
territórios, nunca houve tantos retrocessos, o que nos faz concluir pela
coerência dos dados que ampliam a extensão da área envolvida em
conflitos48.
Inobstante isso, o minério de ferro, a soja e o petróleo lideraram
as exportações do país, reafirmando a permanência da estratégia
de desenvolvimento fundamentada na “exportação da natureza”,
especializada na extração de recursos naturais49.O modelo é o mesmo,
com pequenas variações que não tocam nas estruturas das desigualdades.
No Maranhão - o Estado que concentra a maior população
no campo50 - a dimensão dos impactos produzidos pelo agronegócio
sempre é maior. À medida que o agronegócio se expande um conjunto
diversificado de povos e de comunidades tracionais são diretamente
afetados.
Como vimos, a escravidão tardia e o genocídio indígena
foram os componentes mais fortes do processo de ocupação das terras,
condicionando a expansão da fronteira agrícola à desocupação do espaço
territorial desses grupos, por meios violentos e mecanismos institucionais
de submissão dos povos originários.
De outra virada, a chamada modernização do campo tenta
consolidar o processo de expulsão de camponeses, traduzido pela entrega
das terras públicas a grandes grupos empresariais, desde a década de 60.
O resultado disso é a pobreza rural e a violência fundiária51.
O projeto de desenvolvimento adotado, desde a vitória de Sarney
sobre Vitorino Freire, até os dias atuais, é o agroexportador. Os maiores
produtos da exportação no Estado (dados de 2019) consistem em52: 1º
48. O caderno de conflitos da CPT aponta um recorde, em 2020, n a extensão das áreas envolvidas em
conflito: 77.442.957 hectares (a publicação também pode ser acessada pelo link: https://www.cptnacional.org.br/publicacao?task=download.send&id=14242&catid=41&m=0).
49. Sobre o modelo extrativista, ver ACOSTA, 2016, p. 109).
50. - Mais da metade da população do estado concentra-se na zona rural, 2.511.008 habitantes ou 48,08%
do total, segundo o IBGE.
51. - Segundo o IBGE (2019), é o estado que apresenta o maior índice proporcional de pessoas vivendo
na pobreza, quase metade da população, que, por sua vez, seja no campo ou nos centros urbanos, encontra-se em péssimas condições de vida.
52. - Dados colhidos em https://www.fazcomex.com.br/blog/principais-produtos-exportados-pelo-maranhao/.
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- Óxidos e hidróxidos de alumínio (35%); 2º - Soja mesmo triturada
(23%); 3º - Celulose (20%); 4º - Minérios de ferro e seus concentrados
(8,7%).
A concentração fundiária continua intocada, em que pese a
grande concentração de assentamentos criados no estado, desde o
início da década de noventa53, processo completamente paralisado na
atualidade pelo órgão federal.Na esmagadora maioria dos casos, esses
assentamentos estão praticamente abandonados pelo governo federal,
mas também pelo órgão estadual de terras.
Ao todo são 816 comunidades quilombolas certificadas pela
Fundação Palmares no Maranhão. Segundo o ITERMA54, são 65
comunidades quilombolas tituladas pelo Estado de um total de 1.121,
incluindo as de competência do INCRA.
O Estado da Federação com maior número de processos instaurados
desse tipo junto ao INCRA é o Maranhão, com 399 (trezentos e noventa e
nove) processos em tramitação e apenas três tituladas, parcialmente55.
A certificação dos territórios chegou ao menor nível desde 2004.
No ano de 2020, foram apenas 29 certificações pela FCP (número 58%
menor do que o do ano anterior). Apenas um território foi titulado em
2020: o Quilombo Rio dos Macacos (BA), que disputou as terras com a
Marinha durante mais de 40 anos56.
O site do INCRA57 confirma que apenas tres territórios
quilombolas foram titulados no Maranhão, e ainda parcialmente. Para
ser mais direto, Bolsonaro, conforme anunciava publicamente antes de
ser eleito, não assinou nenhum decreto de desapropriação. Enquanto
isso, o Maranhão registra em 2020 mais de duas centenas de conflitos
fundiários (perdendo o posto de campeão nacional por quase duas
décadas) apenas para o Estado do Pará.
53. O site do ITERMA indica 288 PEs (Projetos de Assentamentos Estaduais); no site do INCRA consta relação de 1.024 assentamentos, mas não está atualizado.
54. - Cfr. http://www.iterma.ma.gov.br/quilombos-titulados/.
55. Durante todo o governo Bolsonaro, apenas três territórios foram titulados no país e 12 editais de
Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID), um dos passos da titulação, foram publicados
pelo Incra.
56. - https://www.achadosepedidos.org.br/uploads/publicacoes/Terra_Quilombola.pdf.
57. - https://antigo.incra.gov.br/media/docs/quilombolas/andamento_processos.pdf.
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A JUDICIALIZAÇÃO DE CONFLITOS

AGRÁRIOS NO ESTADO DO MARANHÃO:
REFLEXOS DE UMA CRISE ESTRUTURAL E
POSSIBILIDADES RESOLUTIVAS

Letícia Moreira De Martini58
RESUMO
Este artigo tem por objetivo analisar o processo de judicialização
dos conflitos agrários no Estado Maranhão, relacionando-o com o
cenário de expansão judicial que caracteriza de forma crescente a estrutura
judiciária brasileira. Neste ponto, foram apontadas causas sistêmicas que
levaram à procura incisiva pelo Poder Judiciário, bem como as principais
deficiências que o sistema judicial enfrenta, refletindo nos parâmetros para
aferição de sua efetividade. Ao final, discutiu-se acerca da necessidade de
se buscar alternativas consensuais e negociadas, que visem equilibrar as
razões institucionais e resguardar, na máxima medida, os direitos sociais
atingidos. A metodologia utilizada contemplou revisão bibliográfica de
fontes secundárias e análise de conteúdo de dados de 2020 da Federação
dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras do Estado do
Maranhão (FETAEMA) e do Relatório Justiça em Números 2020, do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
PALAVRAS-CHAVE: JUDICIALIZAÇÃO. CONFLITOS
AGRÁRIOS. MARANHÃO.
1. INTRODUÇÃO
Os últimos trinta anos no Brasil, período que se intitula pósconstituinte, foram caracterizados por um fenômeno ascendente de
expansão da jurisdição sobre temas políticos e sociais até então alheios
ao seu âmbito de cognição sumária. Várias concausas se fizeram
58. Mestra em Direito e Instituições do Sistema de Justiça pela Universidade Federal do Maranhão –
UFMA (2021). Pós-Graduada em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Estácio de Sá –
UNESA (2017). Possui Graduação em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (2010). Atualmente, exerce o cargo efetivo de Técnica de Gestão Administrativa (Advogada) da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão.
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determinantes para a manifestação deste processo, como a democratização
e a constitucionalização abrangente de princípios sociais, entretanto, o
sentimento de falha institucional destaca-se como um grande impulso
que assola o movimento de entrega da prestação estatal à esfera resolutiva
do Poder Judiciário.
A ausência ou insuficiência de políticas públicas é reflexo
sistêmico da mancha de desigualdade que reveste o país, e o Estado
do Maranhão se projeta marcantemente neste cenário precário, como
o Estado que mais registra conflitos agrários e as violências de toda
ordem que os cercam. Por outro lado, o que chama atenção é que a
grande maioria destas disputas oficializadas se encontram judicializadas,
fazendo-se necessário, portanto, analisar se, de fato, este diagnóstico
corresponde a um comportamento judicial que contempla medidas
efetivas e decisões razoáveis.
Sendo assim, a proposta deste artigo é analisar a (in)
efetividade do sistema judiciário maranhense na resolução de conflitos
agrários, como afluente de uma crise estrutural, onde as instituições
já demonstram sucessivos sinais de cansaço e desgaste generalizado,
tornando-se relevante pensar em uma alternativa que escape ao padrão
ordinário que já não satisfaz a sociedade como um todo. Para tanto,
fez-se uso de metodologia baseada em revisão bibliográfica de fontes
secundárias, direcionadas ao tema central, além de análise de conteúdo
de dados coletados pela Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores
e Agricultoras do Estado do Maranhão (FETAEMA), relativos ao ano
de 2020, os quais foram cotejados com dados do Relatório Justiça em
Números 2020, produzido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
2. A JUDICIALIZAÇÃO POLÍTICO-SOCIAL NO CONTEXTO
CONSTITUCIONAL BRASILEIRO
A expansão que o Poder Judiciário vem experimentando ao
longo dos anos não é novidade nos debates contemporâneos. A sua
imersão decisória em conflitos políticos e sociais, com efeito, denota
uma verdadeira reestruturação do alinhamento sistêmico de poderes tão
propalado na teoria de Montesquieu (2000), passando o Judiciário de
uma atuação nula, apática e mecanizada, um aparelho estatal que aplica
as regras suficientemente previstas na lei, para a reconfiguração enquanto
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ator constitucional, cuja grandeza exsurge como uma alternativa em
meio à malha viária destinada a conduzir e solucionar os dilemas da
sociedade.
É de se constatar que esse processo expansionista, como
toda e qualquer mudança no direito, provém de um contexto fático
transformador da ordem social, do modo de conceber e valorar
princípios, imprimindo-lhes um conteúdo fundamental que passa
a vigorar como o poder simbólico revelador da nova dinâmica então
implantada (BOURDIEU, 1998). Essa carga axiológica é representada
por meio da Constituição e todo a sua precedência sócio-política. A
constitucionalização abrangente que o mundo começava a vivenciar
logo após os destroços humanitários despejados no período pós guerra,
confirmam o intercâmbio jurídico-político que a Carta fundamental
promove, enquanto um documento assimilador das vontades sociais
de um dado momento histórico (CAMBI, 2018). Portanto, falar em
judicialização da política e das relações sociais é sobrelevar o conceito
à validação de um instrumento formal capaz de dar a força moral
necessária ao avanço da jurisdição.
O cenário brasileiro confirma este prognóstico, especialmente
quando se leva em consideração a crise do Estado de bem-estar
social sentida no final dos anos 70, fruto de reformas implantadas na
tentativa de acompanhar o progresso capitalista externo vivenciado
pelas democracias contemporâneas e pôr uma pá de cal à tradição
agrícola que o país detinha. O que se observou, com efeito, é que todo
o processo de modernização implementado não fora acompanhado por
políticas públicas capazes de equilibrar as distorções geradas e o quadro
de desigualdades que se desenhava (VIANNA et al., 1999), ensejando
inevitáveis conflitos sociológicos que buscaram no manto protetivo do
Judiciário a noção perdida de “superego” patriarcal de uma sociedade
órfã (MAUS, 2000), carente de Estado, de fé, de partidos e de sindicatos.
Sendo assim, “ao mundo da utopia do capitalismo organizado e do que
deveria ser a harmonia entre as classes sociais, induzida pela política e
pelo direito, sucede uma sociedade fragmentada entregue às oscilações
do mercado [...]” (BURGOS; SALLES; VIANNA, 2006, p. 3),
necessitando costurar o seu tecido e recriar a sua força coesiva.
Toda essa mobilização social não poderia vir desacompanhada de
elementos de natureza política, sobre os quais a judicialização no Brasil
CONFLITOS E LUTAS DOS TRABALHADORES RURAIS NO MARANHÃO
ANO 2020

123

encontra-se visceralmente ligada, mormente após o fim do regime militar
(1964-1985) e o início de um processo de redemocratização simbolizado
juridicamente pela promulgação da Constituição Federal de 1988, dando
mais notoriedade ao campo de atuação do Poder Judiciário e contemplando
o amplo acesso à justiça e a inafastabilidade da jurisdição como direito
fundamental previsto no artigo 5º, inciso XXXV (BONATO, MARTINI,
2019). Não é à toa que a reestruturação democrática e o constitucionalismo
emergente e abrangente mostraram-se como elementos centrais diante
do desencadeamento das novas insurgências sociais, de tal forma que
o conteúdo amplo, aberto e analítico da Carta Constitucional criou as
bases de sustentação do núcleo principiológico fundamentador das
pretensões jurídicas, onde se passou a observar que “a execução deficiente
ou inexistente de muitas políticas sociais pode transformar-se num motivo
de recurso aos tribunais” (SANTOS, 2011, p. 25).
Neste giro, considerando as condições necessárias para o processo
de expansão judicial global, Tate e Vallinder (1995), na reconhecida obra
The Global Expansion of Judicial Power, acreditaram na democracia como
um fator preponderante ao processo de judicialização da política, o qual
fatalmente não se desenvolve diante de um poder público concentrado
e fortalecido, impassível à participação dos demais poderes e segmentos
populares na implantação e execução dos programas sociais. Assim, é de
se afirmar que “uma das causas principais para a ampliação dos poderes
dos juízes é a expansão – também global – da democracia” (BRANDÃO,
2013, p. 185).
De forma simples e esclarecedora, Hirschl (2009, p. 140)
conceitua a judicialização da política como “o recurso cada vez maior
a tribunais e a meios judiciais para o enfrentamento de importantes
dilemas morais, questões de política pública e controvérsias políticas”.
Esta dinâmica emancipatória do Judiciário teve seu lastro insculpido na
previsão de novos direitos constitucionais fundamentais, inaugurados
em meio à efervescência sócio-política assistida, os quais passaram a se
revelar muito mais do que meras normas de conteúdo programático,
mas verdadeiras vinculações estatais. É fato que todo o sentimento de
conflituosidade assistido nas relações sociais se fez sentir no aumento da
complexidade das demandas populares e suas dificuldades resolutivas.
Já não cabia ao Poder Judiciário, enquanto última via de realização
da justiça, a simples aplicação literal do texto da lei ao caso concreto,
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passando assim a adotar outros caminhos distantes da malfadada
“visão normativista” ancorada na gramática do direito (NOBRE;
RODRIGUEZ, 2011; RODRIGUEZ, 2013).
Os casos difíceis e controversos a serem enfrentados demandam
uma atuação judicial firmada em direitos reconhecidos pela ordem moral
e jurídica como um todo, de forma integrada, coerente e equitativa,
oferecendo a melhor resposta que irá se guiar pelas especificidades da
demanda, em um processo de racionalidade argumentativa que estimula
o construtivismo decisório e impede o engessamento das soluções
escolhidas (DWORKIN, 1999; 2000; 2010; STRECK, 2017).
Sob a fórmula de “levar os direitos a sério” entabulada no
catálogo de direitos trazido pela Constituição Federal de 1988, “a
invasão do Direito sobre o social avança na regulação dos setores mais
vulneráveis, em um claro processo de substituição do Estado e dos
recursos institucionais classicamente republicanos pelo Judiciário [...]”,
tornando o juiz “protagonista direto da questão social” (BURGOS;
SALLES; VIANNA, 2006, p. 3-4).
Nesta linha, o direito à moradia é contemplado no texto
constitucional como direito fundamental social (art. 6º, caput), sendo
que as diretrizes da política agrícola e fundiária e da reforma agrária são
previstas nos artigos 184 e seguintes, os quais permitem a desapropriação
por interesse social, no imóvel rural que não esteja cumprindo sua função
social. Em outra dimensão, o Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias ainda dispôs acerca do reconhecimento da propriedade
definitiva aos remanescentes das comunidades quilombolas que estejam
ocupando suas terras, devendo o Estado emitir-lhes os respectivos títulos
(art. 68).
Nota-se que estes temas envolvem uma multilateralidade
cognitiva, que efetivamente não se concentra na esfera única de
projeção do direito, emanando conhecimentos e adoção de técnicas
transdisciplinares e potencialmente desafiadores da lógica jurídica.
É quando entram em cena os problemas que o insistente processo de
judicialização das demandas sociais desencadeia, muitas vezes com pautas
anômalas às capacidades técnicas e institucionais que naturalmente
detém o Judiciário. Tudo isso contribui para emperrar a entrega do bem
jurídico, assolando o trabalho judicial e frustrando as expectativas sociais
de respostas efetivas.
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É bem certo que “o boom da litigação [...] é um fenômeno
mundial, convertendo a agenda do acesso à Justiça em política pública
de primeira grandeza” (BURGOS; SALLES, VIANNA, 2006, p.
3)”. Sendo assim, faz-se necessário ir muito além da noção estrita de
ativismo como toda e qualquer atuação judicial que ultrapasse as suas
barreiras decisórias, de modo a prescrever a atividade jurisdicional em
conformidade a um constitucionalismo compromissório e dirigente,
amparado em parâmetros invocadores da democracia e da cidadania
(STRECK, 2017).
3. PERCEPÇÕES ACERCA DA JUDICIALIZAÇÃO DE
CONFLITOS AGRÁRIOS NO ESTADO DO MARANHÃO SOB
UMA ANÁLISE SISTÊMICA
Segundo Sadek (2017), o Brasil pós constituinte é representado
teoricamente por um panorama favorável à afirmação social de direitos
individuais e coletivos e à democratização do acesso à justiça, tornandose extremamente desafiador retirar estes direitos do papel e torná-los reais
e efetivos. Dentre as principais dificuldades, destacam-se a desigualdade
socioeconômica, os preconceitos culturais legitimadores de privilégios,
além da atuação deficiente das instituições estatais responsáveis pela
solução dos conflitos, fatores que influenciam consideravelmente no
grau de inclusão social e universalização do acesso à justiça.
Dados de 2013 do Banco Mundial registraram que o Brasil
está entre os 12 (doze) países mais desiguais do mundo, em uma escala
comparativa de 95 (noventa e cinco países). A situação torna-se ainda
mais grave quando se constata que essa disparidade não se perfaz de
forma homogênea no território nacional: as regiões Nordeste e Norte
detêm, respectivamente, os maiores percentuais de pessoas consideradas
miseráveis, sendo que o Estado do Maranhão foi alocado como o maior
expositor deste contraste, conforme números obtidos da Pnad (SADEK,
2017).
Todo esse quadro drástico fomenta a situação que Sadek (2017)
qualifica como “desigualdades cumulativas”, ou seja, a desigualdade
verificada se projeta nas disparidades de concessões de direitos sociais,
como o direito à terra, à moradia. Neste sentido, segundo Mattos e

126

Sodré (2016), o Maranhão caracteriza-se como o Estado com maior
população rural no Brasil, e também com o maior número de conflitos
por terra59, o que advém de sua longa tradição conflitiva oriunda dos
ciclos econômicos e se justifica atualmente pelo acúmulo de capital
provocado pelo agronegócio, cuja territorialização “quase sempre
está relacionada com a desterritorialização camponesa, que resulta no
aumento do número de conflitos” (MATTOS; SODRÉ, 2016, p. 351).
Em escala crescente, o número de conflitos por terra no Estado
é ainda incrementado por ocorrências não registradas, sendo que os
números oficiais demonstram apenas uma visão parcial da realidade60. Os
dados da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras
do Estado do Maranhão (FETAEMA), relativos aos conflitos agrários
e socioambientais em 2020, demonstraram que há no Maranhão 33
(trinta e três) municípios afetados por conflitos, distribuídos por 165
(cento e sessenta e cinco) comunidades. Apurou-se ainda 7.262 (sete mil
duzentos e sessenta e duas) famílias em situação conflitiva, num total que
abrange mais de 841.541 (oitocentos e quarenta e um mil, quinhentos
e quarenta e um) hectares de terra. O processo de modernização
da agricultura representa, com efeito, o emblema deste cenário, do
qual decorreram “a apropriação fraudulenta de terras, concentração
fundiária, trabalho escravo, desemprego, diferentes formas de violência
no campo e um dos mais elevados índices de desigualdades sociais do
país” (MATTOS; SODRÉ, 2016, p. 353).
Como reflexo direto dessas distorções socioeconômicas, verificamse efeitos nos indicadores de acesso à justiça, correlacionando-os aos
índices de desenvolvimento humano (IDH) das unidades federativas.
Assim, conforme estudo desenvolvido pelo Ministério da Justiça (Atlas
de Acesso à Justiça), as regiões Nordeste e Norte representam os piores
índices, sendo que o Estado do Maranhão se apresenta escalonado em
último lugar (SADEK, 2017). Neste ponto, é importante destacar que a
59. Segundo dados relativos aos conflitos agrários no Maranhão em 2020, extraídos da FETAEMA, o
Município de Balsas é o que apresenta o maior número de conflitos agrários, o de Timbiras a maior
quantidade de pessoas ameaçadas, em sua maioria posseiros, e Arari, o maior número de homicídios,
sendo a região do Baixo Parnaíba a que concentra maior incidência de casos desses conflitos. A categoria
dos quilombolas registrou a maior quantidade de casos, inclusive de homicídios. Foram apuradas 79
(setenta e nove) pessoas ameaçadas de morte e 3 (três) assassinadas no ano de 2020.
60. A mesma fonte de dados de 2020 registrou a relação entre o número de inquéritos policiais e processos-crime por ameaças de morte, sendo que em 70% (setenta por cento) dos casos não houve registro.
Em relação aos assassinatos no campo, não houve inquérito policial/processo-crime em 50% (cinquenta
por cento) dos casos verificados.
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noção de acesso à justiça deve ser ventilada no sentido do acesso a uma
ordem jurídica justa, ou, nas palavras de Cappelletti e Garth (1988, p.
12), “o requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de
um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não
apenas proclamar os direitos de todos”. Portanto, efetivar esses direitos
vai muito além da análise do acesso à justiça unicamente por meio de
sua “porta de entrada”, e mais ainda concebendo-se o Poder Judiciário
como a via exclusiva.
Segundo Mancuso (2011), o acesso à justiça passa a figurar sob um
novo conceito: direito fundamental de todos, num Estado democrático
de direito, a que lhes sejam disponibilizados canais adequados e eficientes
de recepção e resolução dos conflitos, em modo justo, tecnicamente
eficiente e em tempo razoável. A qualidade da prestação jurisdicional,
por sua vez, deve estar atrelada aos seguintes predicativos: justa, jurídica,
econômica, tempestiva, razoavelmente previsível e idônea a assegurar a
efetiva fruição do bem da vida, valor ou direito reconhecidos na decisão.
Essa percepção se faz sentir quando se coteja o alto percentual de
conflitos agrários judicializados no Estado do Maranhão – 65% (sessenta
e cinco por cento), com o percentual de conflitos não judicializados
– 35% (trinta e cinco por cento), conforme os dados de 2020 da
FETAEMA. A duração das demandas judiciais foi calculada numa
média aproximada de 10 (dez) anos, quase todas em fase de tramitação,
inclusive com ordens de despejo e ameaças de expulsão de famílias, as
quais, em sua maioria, vivem nas localidades há mais de 100 (cem)
anos. Chama imensa atenção o caso verificado na ação discriminatória
nº 1-37.1977.8.009.1000, que teve o seu trânsito em julgado há 43
(quarenta e três) anos e ainda se encontra a espera do cumprimento
integral pelo Estado. Neste viés, observam-se entraves articulatórios e
burocráticos e mora excessiva dos órgãos responsáveis pela efetivação
das medidas, como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA), que se encontra envolvido em 42% (quarenta e dois
por cento) dos conflitos, denotando verdadeira carência técnica e até
mesmo falta de vontade política. Ainda, na mesma ação discriminatória
supracitada, a qual envolveu várias comunidades tradicionais dos
municípios de Loreto, São Raimundo das Mangabeiras e Mirador, a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA),
implementou uma série de ações contra estas comunidades, inclusive
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com a grave ocorrência de incêndio de moradia.
Portanto, o elevado índice de conflitos agrários judicializados no
Estado do Maranhão não significa que a resposta esperada socialmente
esteja no âmbito decisório do Poder Judiciário. E, de fato, o diagnóstico é
estrutural e sistêmico. Segundo dados do Relatório Justiça em Números
2020, no ano de 2019, a cada grupo de 100.000 habitantes, em média
12.211 ingressaram com uma ação judicial, considerando-se somente os
processos de conhecimento e execução de títulos extrajudiciais, ou seja,
excluindo-se as execuções judiciais. Totalizando-se os números, foram
constatados 30,2 milhões de processos ajuizados em 2019, com um
aumento de 6,8% de casos novos (CNJ, 2020).
Muito embora tenha sido registrado, desde o ano de 2017,
redução no acervo de casos pendentes, o que se justifica em razão de
políticas adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), “como
Metas Nacionais e Prêmio CNJ de Qualidade, como ferramentas
de gestão, de controle e incentivo ao aprimoramento da prestação
jurisdicional” (CNJ, 2020, p. 93), o ano de 2019 ainda se encerrou com
um número de 77,1 milhões de processos em tramitação, aguardando
alguma solução definitiva. Este quantitativo permitiu se chegar a um
“tempo de giro do acervo” de aproximadamente 2 anos e 2 meses, ou
seja, o tempo médio para liquidar todo o estoque de processos, caso
não houvesse ingresso de novas demandas e fosse mantida a mesma
produtividade dos magistrados e servidores (CNJ, 2020).
Ainda, verificou-se que o tempo médio de duração dos processos
pendentes é maior que o tempo dos processos baixados61, tendo sido
apurado em 5 anos e 2 meses em todo o Poder Judiciário, chegando-se a
estimativas de 7 anos e 8 meses na fase de execução da Justiça Federal, e
6 anos e 9 meses na execução da Justiça Estadual (CNJ, 2020).
Toda essa exposição quantitativa proporciona uma análise
qualitativa do desempenho do sistema judicial, e que se reflete na
percepção e propagação da visão acerca de suas deficiências resolutivas,
diminuindo-se a tolerância e o prestígio da sua imagem pela população
demandante. Portanto, embora a procura excessiva pelos serviços
judiciários seja uma realidade indiscutível, o ICJ Brasil (Índice de
61. De acordo com o glossário da Resolução CNJ nº 76/2009, consideram-se baixados os processos:
“remetidos para outros órgãos judiciais competentes, desde que vinculados a tribunais diferentes; remetidos para as instâncias superiores ou inferiores; arquivados definitivamente; em que houve decisões
que transitaram em julgado e iniciou-se a liquidação, o cumprimento ou a execução” (CNJ, 2020, p. 93).
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Confiança na Justiça), com pesquisa realizada pela Fundação Getúlio
Vargas de São Paulo em 2010, demonstrou que a insatisfação popular
e a má avaliação do Poder Judiciário são sentimentos constantes e que
se protraem no tempo (MANCUSO, 2011), cujo descontentamento
majoritário foi percebido através de indicadores que o qualificaram
como “regular”, “ruim e péssimo” (ARANTES; SADEK, 1994).
Segundo Mancuso (2011), diversas razões podem justificar este
desempenho insatisfatório que caracteriza o Judiciário brasileiro, como
a duração excessiva das demandas, o desgaste das partes, em função da
demora, dos custos e da imprevisibilidade dos julgamentos, o tratamento
desigual entre os jurisdicionados, mormente em relação à distribuição de
ônus e encargos, além da excessiva dispersão jurisprudencial, a elevada
desconfiança da população sobre o trabalho jurisdicional, bem como os
choques constantes com os demais Poderes: “com o Executivo, por conta
das sucessivas requisições de novos e maiores recursos orçamentários;
com o Legislativo, melindrado por um excessivo ativismo judiciário, em
matérias sujeitas à reserva legal” (MANCUSO, 2011, p. 27, grifo do
autor).
3.1 O fomento ao diálogo interinstitucional e a perspectiva de
solução negociada
Todos os sintomas da crise estrutural de efetividade do sistema
judiciário, com efeito, perpassam por uma de suas grandes matrizes: a
dificuldade relacionada à gestão primária das políticas públicas. E isto se
deve a inúmeras causas, sejam oriundas de limitações orçamentárias, seja
pela falta de articulação e organização entre as instâncias responsáveis
pelas medidas de implementação e execução, seja ainda pela própria
ausência de ímpeto político dos administradores. Quando levada para
a seara judicial, a política pública reprimida passa a experimentar um
novo conceito de gestão e eficiência, agora atrelado ao universo jurídico
que não dispõe de todo o conhecimento institucional e artefato técnico
suficientes e necessários ao encaminhamento conclusivo das respostas
esperadas pela sociedade, principalmente em se tratando de demandas
que englobam matérias complexas e abrangentes, com dispersão temática
e um número elevado de sujeitos envolvidos, como é o caso dos litígios
por terra, cuja ocorrência no Estado do Maranhão fora aqui verificada

130

e retratada. Com todo efeito, tratam-se de ações que abrigam conflitos
de interesses dispersos, onde a combinação de medidas e o equilíbrio de
razões torna-se ponto crucial de debate.
A impulsão em círculos torna-se um dos elementos-chave de
toda a mora da prestação jurisdicional: o programa social não cumprido
pela Administração é levado ao sistema de justiça, o qual, para responder
efetivamente, muitas vezes necessita de dados, informações ou mesmo
ações da própria Administração, estimulando a reprodução de incidentes
e atos, desperdiçando energia humana e consumindo recursos de forma
desnecessária (COSTA, 2016). Pode-se pensar em uma alternativa para
este eterno “leva-e-traz” por meio de soluções negociadas, construídas
através da cooperação, do diálogo e do consenso entre as esferas de poder.
O que se observa é que a ausência de políticas agrárias reparatórias, aliada
à demora judicial, levam a danos irreparáveis no Estado do Maranhão,
gerando um quadro de violência sob vários aspectos, ameaças e até
mesmo mortes.
Diante desses litígios estratégicos, potencialmente influenciadores
de políticas públicas e provocadores de transformações sociais
(MAZZILLI, 2019), uma mudança de mentalidade faz-se imperiosa,
a fim de se buscar inibir a cultura demandista, para pôr em realce as
alternativas negociadas, cuja solução estimula o verdadeiro exercício da
cidadania, mostrando-se “mais rápida, menos onerosa, não impactante,
e, tendencialmente, vocaciona-se a ser cumprida, pela boa razão de
que a solução não foi coercitivamente imposta pelo Estado-juiz, mas
encontrada pelos próprios contraditores” (MANCUSO, 2011, p. 59).
Dessa forma, não se trata de sobrepor uma decisão sob um
discurso de autoridade justificador da última palavra, mas de alinhar
horizontalmente as razões de cada poder, contemplando de forma
harmônica as dificuldades inerentes a cada um, de modo a prescrever a
melhor fórmula que irá reger, no melhor tempo possível, cada situação
em particular, tendo em vista atender com efetividade aos clamores
sociais e realizar a justiça do caso concreto. Fala-se assim em medidas
estruturantes (JOBIM, 2012), adotadas por meio de elementos racionais,
factuais e realísticos, capazes de afastar o mero ativismo judicial despido
de parâmetros constitucionais e entender os dilemas que envolvem a
prestação das políticas públicas suscitadas.
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Tudo isso reclama um modelo de processo cooperativo, prescrito
pelos princípios da boa-fé e colaboração (RAMOS, 2019), conforme já
trazido no artigo 6º do Código de Processo Civil de 201562, demandando
práticas que envolvam reuniões e oitivas entre as partes, com a presença
dos agentes públicos, de técnicos especialistas e da sociedade civil
interessada, empreendendo-se uma atuação transdisciplinar, que não se
mantém engessada nas tradicionais fórmulas processuais, mas se alinha
aos contornos de uma democracia poliparticipativa.
Em última análise, é assim que se pode visualizar, efetivamente,
a concretização social do conceito de ampliação do acesso à justiça.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Muito além do que verificar a utilização massiva dos órgãos
judiciários pela sociedade, a noção de ampliação do acesso à justiça que
se defende deve ser analisada sob a ótica da efetividade das prestações
jurisdicionais, da entrega dos bens jurídicos de forma razoável,
parâmetros que se alinham consistentemente à proposta originária do
legislador constituinte.
Seguindo esta dinâmica, o Poder Judiciário brasileiro incorporou
uma agenda de reformas a serem implantadas entre os anos de 2016 a
2030, contemplando objetivos descritos pelo CNJ, no Relatório Justiça
em números 2020, os quais envolvem genericamente a necessidade
de eliminar as desigualdades sociais que se manifestam em todos os
segmentos apontados, destacando-se a proposta de “tornar as cidades e
os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”
(CNJ, 2020).
Neste ponto, ao se analisar o desempenho do Poder Judiciário
maranhense no tocante às demandas agrárias, percebe-se uma
dificuldade resolutiva que se relaciona de forma contumaz ao panorama
crítico da justiça brasileira: deficiências dos órgãos estatais responsáveis
e consequente perpetuação de ações judiciais que emperram a marcha
judicial e elevam soberanamente o tempo de duração dos processos.
Tudo isso se soma às naturais incapacidades técnicas e institucionais do
Poder Judiciário e à falta de colaboração administrativa, o que sobreleva
a questão social acerca do consenso que precisa ser alcançado, a fim de
62. Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
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possibilitar respostas próximas às expectativas da coletividade.
A interconexão temática que as demandas sociais de larga
projeção despertam, como aquelas relativas às questões agrárias, impõe
uma transdisciplinaridade que não se reduz ao estrito conhecimento
jurídico, mas deve vir lastreada de uma racionalidade comunicativa e
inclusiva, direcionada a uma lógica articulatória e dialogada entre as
instituições e a população atingida.
Não se trata simplesmente de buscar soluções fora do sistema
judicial; não se trata unicamente de apontar o excesso de judicialização
como um problema, mas também de enfrentá-lo como uma realidade que
precisa ser controlada. Se uma das principais causas deste dilema, que é
a ausência estatal, não encontra respostas imediatas, surge a necessidade
de buscá-las, ainda que a médio prazo, dentro do processo judicial já
consolidado, através da cooperação e comunhão interinstitucional de
esforços. Afinal, a sociedade não pode esperar, e enquanto se discute
a quem cabe a competência pela concreção dos direitos violados, o
Maranhão pede socorro.
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OS CONFLITOS NÃO SE ISOLARAM:
UMA GEOGRAFIA DOS CONFLITOS
AGRÁRIOS NO MARANHÃO EM 2020
Ronaldo Barros Sodré63
ronaldo-sodr@hotmail.com
Com a globalização, as relações, processos e estruturas sociais,
políticas e econômicas sofreram intensas transformações. Seu caráter
desigual (e combinado), contraditório e abrangente, deve ser explicado
quando considerado a sua complexidade e interrelação com outros
fatores próprios do mundo moderno. Na década de 1990 o geógrafo
Milton Santos já falava de três globalizações: uma como fábula, outra
como perversidade e a terceira como possibilidade. E não é contrassenso
afirmar que vivemos em uma sociedade onde todas elas se encontram.
A fantasia de um mundo tecnológico e dinamizado, em que
todos estão integrados em redes, é propagado por uma ideologia onde
o mercado cumpre o papel de buscar homogeneizar o mundo. Se aceita
o argumento de que ela não é de todo fantasia, mas sua abrangência é
muito menor do que a globalização real, aquela que gera perversidades
sistêmicas, antagonismos, desigualdades, tensões, confrontos, conflitos
e violências. Esse mundo é mais acessível a maior parte da população
porque se impõe e precisa continuar a existir para que uma parcela
mínima viva a globalização midiatizada.
A primeira pandemia da Era da Globalização veio aumentar
ainda mais as desigualdades sociais e econômicas. A difusão do vírus
causador da Covid-19 (Sars-CoV2) pela circulação de pessoas, fez com
que em tão pouco tempo os lugares mais remotos passassem a conviver
com uma nova doença. O vírus se soma a problemas e questões mais
estruturais, que podem ser tão letais, quanto. O impedimento de milhões
de pessoas mundo a fora de realizarem o isolamento social (medida
defendida para conter o aumento dos casos) é explicado por questões
sociais que implicam sua própria sobrevivência, como o trabalho para a
produção e/ou compra de alimentos.
63. Doutorando em Geografia (UFPA).
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No Brasil, país com um dos piores desempenhos na administração
da pandemia, mais de 18 milhões pessoas foram infectadas e mais de
500.000 vidas foram perdidas – se considerado as subnotificações, esses
números podem ser ainda mais altos. Apesar desses dados, a maior
crise sanitária do século tem sua gravidade minimizada por posturas
irresponsáveis com sustentáculo em negacionismos. Não bastasse o vírus,
os brasileiros têm que conviver com um governo que orienta, influencia e
toma decisões sem bases científicas. O empenho e sucesso na disseminação
do vírus, tem no Presidente Jair Bolsonaro o seu principal expoente.
O projeto político por trás da pior pandemia da história do país
é frequentemente mediado por fakenews. No entanto, as contradições
do Brasil globalizado, são reais. Enquanto o agronegócio, ancorado na
produtividade das lavouras de soja despontou e o PIB da agropecuária foi
o que mais cresceu no último ano64, mais de 116 milhões de brasileiros
conviveram com algum grau de insegurança alimentar durante o primeiro
ano da Pandemia de Covid-19, isto representa 55,2% das famílias do
país. Ainda nesse universo, 19 milhões de brasileiros passaram fome65.
Cabe ainda trazer a situação de milhares de famílias que estiveram
envolvidas em conflitos no campo no Brasil. A Comissão Pastoral da
Terra (CPT) registrou 2.054 conflitos no ano de 2020, o aumento foi
de 8% a mais do que registrado no ano anterior e constitui o recorde
de casos da série histórica que teve início no ano de 1985. Ao menos
914.000 pessoas vivenciaram algum tipo de conflito no campo. A maior
parte desses esteve relacionado a terra, sendo registrados 1.756 casos
somente nessa categoria, 25% a mais do que no ano de 2019.
A Comissão ainda mostrou que os fazendeiros foram responsáveis
por 34,87% das ocorrências, seguidos de empresários nacionais e
estrangeiros (21,52%) e do poder público, incluído aí todas as esferas de
governo, com 13,57% do total de ocorrências. Essas informações dizem
muito a respeito da natureza desses conflitos e como eles continuam
a existir na nossa sociedade. Mesmo com todas problemáticas que os
camponeses e povos tradicionais enfrentam e agora uma pandemia, a
“passagem da boiada” encontra resistências.
64. Valor Econômico. Disponível em: https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2021/06/01/agropecuaria-cresce-57percent-e-lidera-alta-do-pib-no-primeiro-trimestre.ghtml
65. http://olheparaafome.com.br/VIGISAN_Inseguranca_alimentar.pdf
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A endemia dos conflitos agrários no ano da pandemia

O estado do Maranhão é considerado uma das expressões dos
conflitos de terra no país. A quantidade de litígios é reveladora da
atuação do capital sobre o campo, conforme apontamos em trabalhos
anteriores, o estado lidera o número de conflitos de terra em quase duas
décadas66. Posseiros, quilombolas, indígenas, assentados, extrativistas,
ribeirinhos, pescadores, sem terra, quebradeiras de coco babaçu entre
outras categorias, têm em comum a participação na luta em defesa dos
seus territórios, ainda que isso signifique está em conflitos.
Historicamente o campo maranhense é marcado pela
concentração de capital, ancorado no modelo agroexportador. Do ciclo
econômico do algodão ao agronegócio de grãos, as desigualdades sociais
são extremas, a riqueza daqueles que colhem as benesses do capital
no campo contrasta com a pobreza e a miséria que vive maior parte
da população. O processo de acumulação é baseado em terra, capital
e trabalho, por isso, em qualquer período da história será possível
identificar formas de expropriação e exploração.
Os conflitos agrários estão umbilicalmente ligados as relações
sociais e econômicas de reprodução do modelo de desenvolvimento
priorizado. A territorialização do agronegócio, por exemplo, está quase
sempre relacionada a desterritorilização dos grupos tradicionais, cujas
relações com o território são totalmente distintas. Os conflitos põem
em cheque a própria sobrevivência de um dos lados envolvidos, o que
explica os números de casos, mesmo diante de uma Pandemia.
Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde
(OMS), reconheceu a propagação da Covid-19 como uma Pandemia.
Nove dias depois o Maranhão registrara o primeiro caso da doença. Os
indicadores sociais do estado levaram a uma natural preocupação de
como a população maranhense seria atingida, posto que a doença tem se
mostrado mais letal à população mais vulnerabilizada (indígenas, negros,
trabalhadores pobres e precarizados). Em um ano de pandemia, foram
66. SODRÉ, R. B. O Maranhão Agrário: dinâmicas e conflitos territoriais. 2017. Dissertação (Mestrado
em Geografia) – Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Estadual do Maranhão, São
Luís, 2017. 211 f.
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registrados 233.764 casos e 5.678 óbitos. A falta de estrutura de serviços
de saúde levou algumas poucas cidades a concentrarem os atendimentos
e consequentemente, o número de óbitos, conforme aponta o Mapa 1.

Mapa 1
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O mapa mostra que na região centro-sul, o quantitativo de casos
elevados coincidem com a mesma região que o agronegócio predomina
no Maranhão. A rede de circulação nesses municípios desvela uma alta
mobilidade de pessoas e pode guardar estreitas relações com a doença.
Relatório da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO)67
questiona se a sindemia do agronegócio está agravando a Pandemia
de Covid-19 no Brasil. Um versado argumento é do impacto dos
agrotóxicos sobre a imunidade, que compromete a proteção contra a
COVID-19. As pessoas também se tornam mais vulneráveis a doenças,
isso porque o consumo de alimentos com agrotóxicos afeta o sistema
imunológico e o consumo de ultraprocessados intensifica doenças e
agravos não transmissíveis.
O Relatório também sugere que a agroindústria tende a
aumentar o aparecimento de novas zoonoses – com a destruição de
habitats naturais, degradação das terras, destruição das florestas e da
biodiversidade. O estudo ainda discute como o modelo produtivo
agroindustrial contribui para as desigualdades. A concentração de
terras forçou o êxodo de milhões de brasileiros para as grandes cidades,
via de regra, essas pessoas vivem em áreas de moradia precária, com
subempregos, e mais vulneráveis ao vírus.
No Maranhão, milhares de famílias vivenciam essas e outras
consequências do agro, somadas as desmontes institucionais e
humanos de um governo que lhes têm como entraves a um modelo de
desenvolvimento no campo. Os conflitos territoriais e a violência em
suas diversas formas, são a expressão mais aguda da tensão em que vivem
essas famílias. Mesmo que um conflito tenha resolução, a tensão não
tem um fim, ela é perene, tendo em vista que o capital tende a ignorar
modelos que estão desacordo com a sua reprodução e a reincidência de
investidas é questão de tempo.
A resistência é condição sine qua non para a existência do
conflito. Para as famílias que dele experimentam, ela também é condição
da sua própria existência e do seu modo de vida. Ela está em um
amplo repertório de eventos e ações com periodicidades esporádicas e
cotidianas, naqueles sintomáticos e nos mais duráveis, nos que chamam
mais atenção e nos mais silenciosos e/ou silenciados. A história de
67. https://www.abrasco.org.br/site/wp-content/uploads/2021/05/Agronegocio-_-ABrasco-IPEN.pdf
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camponeses e outros povos tradicionais é geralmente contada por sua
capacidade de se organizar e resistir. Dessa forma, os movimentos sociais
e sindicais cumprem um papel imprescindível na luta no campo no
Maranhão.
A Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras
do Estado do Maranhão (FETAEMA) é posta como exemplo. Constituída
no ano de 1972, compõe o Movimento Sindical dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais (MSTTR) estruturado em entidades no âmbito
nacional (CONTAG), estadual (FETAGs - no Maranhão a FETAEMA)
e municipal (Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais).
Desde o seu surgimento, a Federação tem ocupado lugar de destaque
nos grandes debates estadual e nacional sobre agricultura familiar,
previdência social, assalariados(as) rurais, conflitos agrários e violência
no campo.
No ano de 2020 a FETAEMA registrou e acompanhou a situação
de 79 conflitos de agrários no Maranhão. O Mapa 2 trás a distribuição
desses conflitos. Balsas, no sul do estado, registrou 10 situações. O
município é a principal referência do agronegócio no estado, desde a
década de 1980 tem atraído empresários do setor agropecuário de outras
regiões do país e também do exterior. Em segundo lugar, Matinha, na
Baixada Maranhense, região de grande interesse ecológico do estado. O
mapa ainda mostra a espacialização de conflitos na Baixada e na região
do Baixo Paranaíba.
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Mapa 2

Os números mostram que das 7.262 famílias que estiveram em
conflitos, 58% eram quilombolas e 17% de famílias de comunidades
tradicionais, números que revelam a falta de segurança institucional que
essas famílias estão submetidas. O Mapa 3 ainda demarca a região norte
como a que concentra a maior parte dos casos, o que está relacionado a
formação social e territorial do Maranhão, mais também, é a região de
avanço da fronteira agrícola.
Desde o ano de 2019 as discussões em torno do uso comercial
do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) e a possibilidade de
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expansão da área68 tem levado famílias quilombolas ao centro das
disputas territoriais. Em 2020, o município de Alcântara contabilizou
3.000 famílias em conflitos. O município de Itapecuru Mirim como o
segundo que mais teve famílias em conflitos, 500 famílias quilombolas
estão em desacordo com as obras de expansão a EFC-Carajás, do outro
lado da disputa estão a Vale e o Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes (DNIT).
Mapa 3

68. O CLA pretende implantar as fases III e IV do projeto, destinadas à adaptação do centro de operações com veículos de lançamento recicláveis de grande porte. O projeto de expansão da Base deslocaria
cerca de mil e quinhentos habitantes: sua fase III corresponde à desocupação de seis mil hectares e ao
reassentamento forçado de trezentas e treze pessoas. A fase IV atingirá as comunidades de Itapera, Pirajuna e Alegre, totalizando a desocupação de oito mil hectares e o deslocamento de mil habitantes. Deste
total, 158 famílias serão deslocadas para 5 comunidades diferentes que já abrigam outras 103 famílias
(FETAEMA, 2020).
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O uso da violência é recurso utilizado em situações litigiosas
como forma de supera-las. O conflito não é sinônimo de violência, mas
a precede. No Maranhão, tem sido recorrente o emprego da violência
nas disputas territoriais. O modelo de desenvolvimento para o campo
que está em curso, tem colocado o estado na mira de grandes projetos
desenvolvimentistas, do bioma amazônico aos cerrados, milhares de
famílias tem sido ameaçadas pela sanha do capital. O Mapa 4 mostra
a espacialização da violência a partir das ameaças de morte e dos
assassinatos acompanhados pela FETAEMA em 2020.
Mapa 4
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A região do Baixo Parnaíba tem se destacado pela crescente
expansão do agronegócio no Maranhão, é nela que observamos o maior
número de ameaças de morte no ano de 2020. O município de Timbiras
registrou 19 ameaças a quebradeiras de coco babaçu, o que já é um
número alarmante e que adquire maior agravo quando consideramos
que se tratam de mulheres. O município de Alto Alegre do Maranhão,
contabilizou 13 ameaças, logo em seguida São Benedito do Rio Preto
(10) e Balsas (9).
O assassinato enquanto expressão máxima da violência no
campo, pode significar para quem o pratica, o desfecho de um conflito,
mas também pode intensificar ainda mais uma situação de litígio. Em
2020 a FETAEMA registrou três assassinatos no campo maranhense,
o do posseiro Raimundo Nonato Batista, no município de Junco do
Maranhão e dos quilombolas Celino Fernandes e Wanderson de
Jesus Rodrigues, no povoado Cedro em Arari. Se considerarmos os
assassinatos de indígenas – grupos não acompanhados juridicamente
pela FETAEMA – sobe para cinco o número de assassinados no estado.
Os conflitos e as violências são características que persistem
na questão agrária capitalista. No Brasil, elas coexistem com processos
de modernização do campo desde a colonização. Em particular no
Maranhão, são posseiros, quilombolas, indígenas, assentados, pescadores
ribeirinhos e muitos outros que são atingidos pelas desigualdades, pela
exploração do mercado, pela espoliação, expropriação e pelos elementos
que constituem a conflitualidade.
Mesmo registrando os maiores números de conflitos do Brasil
nesse início de século XXI e sendo um dos estados que mais mata no
campo, o Maranhão ainda caminha a passos lentos na resolução das
estatísticas. No entanto, há de se considerar que políticas públicas
importantes foram instituídas nos últimos anos, como é o caso da Lei
Estadual n. 10.246, que criou a Comissão Estadual de Prevenção à
Violência no Campo e na Cidade (COECV).
A Comissão tem sido responsável pela mediação de conflitos
agrários e fundiários no Estado e tem contribuído no combate à
grilagem de terras e em crimes ambientais. Em fevereiro de 2021 a OABMA entrou com um pedido de liminar contra a COECV, alegando
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inconstitucionalidade da Comissão, provimento negado em junho do
mesmo ano pelo Tribunal de Justiça do Maranhão.
A mediação de conflitos agrários e a implementação de políticas
públicas no combate a conflitos e violências, são ações importantes para
se pensar o campo enquanto território de reprodução da vida. Onde
as desigualdades, a fome, a destruição do meio ambiente, não tenham
a invisibilidade por trás do discurso de um campo com bases técnicas
homogêneas, em que o grande capital se apoia na construção de uma
globalização perversa. Uma globalização que respeite as pluralidades do
campo em seus aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos deve
ser encarada como factível, como uma possibilidade.
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