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Este  trabalho concerne aos conflitos e mobilizações desencadeados na região  centro
oeste  maranhense  e  microrregião  do  Itapecuru  Mirim,  evolvendo  comunidades
quilombolas locais, como Santa Rosa dos Pretos, Monge Belo e Filipa. São situações
relacionadas com a execução de empreendimentos tais como o Projeto Grande Carajás,
notadamente os efeitos da duplicação da Ferrovia Carajás, a ampliação da BR 135 e a
implantação  de  linhas  de  transmissão  de  energia  elétrica,  causando  impacto  nas
comunidades quilombolas.  Decorrem de alterações que modificaram a morfologia dos
espaços físicos, tornando os conflitos um dos fatores preponderantes no enfrentamento
do  e  resistência  aos  referidos  projetos.  O  propósito  deste  trabalho  é  abordar  alguns
aspectos relativos a esses enfrentamentos, assinalando suas relações com a luta pelo
uso e pala posse da terra, assinalando de passagem a importância das práticas e dos
saberes tradicionais nos processos de resistência, tomando por referência a situação do
território Santa Rosa dos Pretos. Não obstante a ênfase posta nas observações relativas
a  uma comunidade,  a  problemática  abrange  um contexto  mais  amplo,  em um plano
regional. 

Introdução 

As relações de trabalho estabelecidas com a equipe responsável pela elaboração

da Coleção  Terras  de  Quilombos,  produzida  no  âmbito  do  projeto  “Análise  e

sistematização  dos  laudos  antropológicos  das  comunidades  quilombolas  do  Brasil”,

permitiram o acesso a informações sobre as autodesignadas comunidades tradicionais,
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em especial de algumas localizados na chamada região do Vale do Itapecuru, estado do

Maranhão.1 Alguns estudos apontam que inúmeras comunidades formadas por africanos

e seus descendentes se constituíram no Brasil, desde o século 19 e isto não foi diferente

no Maranhão. 

A formação do quilombo começou pouco após a abolição da escravatura quando o

barão Joaquim  Raimundo Nunes  Belfort, fazendeiro e dono de escravos distribuiu suas

terras à uma ex-escrava com quem tivera um filho e à sete famílias que permaneceram

em sua propriedade após 1888. Núcleo formado por essas famílias deu origem a grande

parte dos atuais moradores do território de Santa Rosa dos Pretos. Após muitas lutas e

depois de várias gerações, os descendentes daquelas famílias reivindicam o direito de

auto  definição  como  quilombolas.  Afirmam  que  as  terras  que  seus  antepassados

receberam foram um pagamento pelo trabalho forçado prestado ao Barão de Santa Rosa.

Há que considerar também que muitos agrupamentos constituídos nesta região, assim

como  em  várias  partes  do  estado  do  maranhão  alcançaram  certa  estabilidade  em

decorrência do processo de falência dos engenhos e fazendas.2 

A atualização de informações e dados a respeito da situação das comunidades nos

dias  de  hoje,  pois  alguns  RTID’s  foram elaborados  há  quase  uma década,  propiciou

espaços de interação com os agentes sociais, em especial os participantes dos debates e

das mesas de diálogos com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e de

algumas instâncias do poder público constituído, como secretarias do governo do Estado

do  Maranhão  e  Fundação  Palmares.  Com  a  aproximação,  concretizada  através  de

entrevistas  e  visitas  a  duas  comunidades  do  território  de  Santa  Rosa,  foi  possível

identificar uma questão significativa tanto para comunidades do território de Santa Rosa

dos Pretos, assim como outros, como é o caso de Monge Belo. 

A sistematização dos registros sobre as comunidades quilombolas da região norte

maranhense  e  microrregião  de  Itapecuru-Mirim,  teve  início  com a  leitura  do  relatório

antropológico do território de Santa Rosa dos Pretos. A primeira entrevista com agentes

1 A referida coleção reúne um conjunto de narrativas a respeito da formação, do modo de vida e das lutas
travadas pelas designadas comunidades tradicionais para se manterem em seus territórios. No caso do
estado  do  Maranhão,  o  plano  inicial  foi  o  de  trabalhar  com  Relatórios  Técnicos  de  Identificação  e
Delimitação  (RTID).  Estes  documentos  fornecem  informações  para  subsidiar  o  processo  de
reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por comunidades quilombolas. A
elaboração das narrativas busca contornar dificuldades relativas à extensão dos relatórios e a linguagem
técnica usada em sua elaboração. Conforme dados do Incra, publicados em 2015, a autarquia registra no
Maranhão o número de 13 Comunidades com Portarias de Reconhecimento publicadas no Diário Oficial da
União; 15 RTID’s de territórios publicados no Diário oficial da União (DOU); 9 Decretos de desapropriações;
14 imóveis avaliados e em Imissão de Posse; 4 títulos parciais dentro de Territórios; 26 RTIDs elaborados
por  meio  de  um  pregão  nacional  e  já  aprovados.  (Cf.:  em: http://www.incra.gov.br/incra-avanca-na-
regularizacao-do-quilombo-monge-belo-no-maranhao  - acesso em: 06/10/2015).
2 Nossa participação no projeto teve início no mês de maio do presente ano. 
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sociais referidos a este território foi  realizada dois meses depois, portanto, no mês de

julho, e na sequencia aconteceu a primeira visita a duas comunidades ali  localizadas.

Desde então,  temos buscado ampliar  as  relações com lideranças de territórios  como

Santa Maria dos Pinheiros, em Itapecuru e Monge Belo, localizado em Anajatuba, e faz

fronteira com Santa Rosa dos Pretos.  

Ao  longo  do  processo  de  elaboração  da  narrativa,  buscamos  complementar

informações concernentes aos aspectos relativos  a cadeia dominial  do território,  suas

características  naturais  e  também  a  descrição  dos  quadros  históricos,  geográficos,

econômicos e socioculturais da comunidade em tela. Para a elaboração das narrativas

além  dos  relatórios,  foram  realizadas  pesquisas  bibliográficas  e  entrevistas  com

lideranças das comunidades em foco. Desde a leitura inicial do Relatório Antropológico

soubemos  da  existência  de  alguns  desses  conflitos,  notadamente,  os  referidos  aos

posseiros  e  fazendeiros  que  na  altura  da  elaboração  do  relatório  se  encontravam

ocupando parte das terras das comunidades.

Além das questões relativas aos modos de ocupação do território e aquisição das

terras  que  configuram  cada  território,  as  narrativas  dão  ênfase  a  informações

concernentes a articulação e mobilização de cunho político-associativo e fundamentadas

nos  saberes  referidos  ao  domínio  das  relações  culturais  e  religiosas.3 Através  de

articulações  promovidas  e  organizadas  por  associações  e  entidades  que  reúnem  e

mobilizam os povos e comunidades tradicionais, os moradores destes territórios têm se

posicionado em face das violações a seus direitos e apresentado suas demandes aos

órgãos competentes. Além da pauta relativa a regularização agrária, na agenda de luta

das comunidades constam ainda temas importantes como infraestrutura, política agrícola,

melhoria da qualidade da educação e condições de acesso a serviços de saúde.4

A possibilidade de maior articulação e mobilização contribuiu para reconfigurar o

enquadramento  relativo  a  afirmação  e  expectativa  de  direitos  assim  como  para  o

surgimento de novas lideranças. 5 Esse panorama “nem sempre se dá de modo pacifico”,

3 Buscou-se  saber  quais  foram os  processos  específicos  de  ocupação  das  terras  onde  as  diferentes
comunidades atualmente denominadas quilombolas estão localizadas. O território de Santa Rosa tem sido
ocupado, ao longo do tempo, por treze comunidades. 
4Duprat (2013, p. 15) assinala, a este respeito, que a força política dos movimentos reivindicatórios atuais
em relação à expectativa e a afirmação de direito decorre,  de um lado, de uma visão que expressa o
reconhecimento de indivíduos portadores de identidades complexas e multifacetadas e, de outro lado, da
possibilidade  de  se  recuperar  o  espaço  comum  onde  são  vividas  as  suas  relações  definitórias  mais
importantes.
5 A visibilização dos povos e comunidades tradicionais tem sido objeto da atenção da Política Nacional de
Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos  e  Comunidades  Tradicionais  (PNPCT),  instituída  através  do
Decreto n.º 6.040 de 7 de fevereiro de 2007. Cabe a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável
dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT) criada pelo Decreto de 13 de julho de 2006, coordenar a
implementação desta Política.  Não obstante a conquista de um marco legal voltado para a garantia do
direito desses grupos são muitos os desafios que se colocam à efetivação do direito das comunidades



seja em termos das especificidades internas de uma comunidade, seja no âmbito das

relações com a sociedade englobante. Além disto, no caso comunidades tradicionais, os

objetivos  das  políticas  públicas  muitas  vezes  demoram  longo  prazo  para  serem

alcançados, devido à vários fatores, sendo um deles a falta de acompanhamento efetivo

dos órgãos competentes.6  

Terras para uso e fruto

É  importante  considerar  alguns  antecedentes  da  luta  por  direitos  pelas

comunidades deste território.  A maioria dos processos de aquisição de terras em nesta

região maranhense decorreram da crise econômica que o estado enfrentou, a partir da

segunda metade do século dezenove. A produção algodoeira do Vale do Itapecuru sofreu

forte impacto com a interferência da indústria manufatureira da Inglaterra e a guerra civil

americana,  assim  como  com  a  falência  dos  engenhos  produtores  de  açúcar.  Neste

contexto,  deu-se  o  abandono  dos  engenhos  que  processavam cana-de-açúcar  e  das

fazendas  produtoras  de  algodão,  o  que  levou  a  ocorrências  de  negociações  que

resultaram inclusive  nas doações feitas  a  ex-escravos,  por  parte  dos proprietários  ali

estabelecidos.

Muitos trabalhadores rurais  fixaram residência no território  quilombola de Santa

Rosa dos Pretos, estabelecendo laços de parentesco e afinidade com os descendentes

das  famílias  que  formaram o  primeiro  núcleo  de  moradores  naquele  território.  Daí  o

esforço de recuperação da memória coletiva centrada na legitimação do uso e da posse

da  terra  pelas  famílias  que  iniciaram  o  processo  de  povoamento  deste  território.  As

comunidades deste território ocupam e usam a terra e demais recursos naturais como

condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando

conhecimentos  e  práticas  gerados  e  transmitidos  pela  tradição,  no  que  concerne  a

questão do autorreconhecimento e do reconhecimento, conforme caracterização proposta

pela  PNPCT  (Política  Nacional  de  Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos  e

Comunidades Tradicionais).

As alianças com as pessoas de fora propiciaram algumas mudanças e também

tradicionais.  O  início  do  processo  de  reconhecimento  de  uma  dada  comunidade  demanda  o
autorreconhecimento  como  quilombo  e,  como  desdobramento,  o  seu  Registro  no  Cadastro  Geral  de
Remanescentes de Comunidades de Quilombos emitido pela Fundação Cultural Palmares e culmina com a
titulação.  Esses  procedimentos  são  atribuições  de  um  expressivo  número  de  órgãos  governamentais
nacionais e estaduais, o que em certa medida contribui para a lentidão do processo de regularização. A
legislação brasileira segue as determinações da Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho,
por  meio  do  Decreto  Legislativo  143/2002  e  do  Decreto  Nº  5.051/2004  (Cf. Coordenação  Geral  de
Regularização de Territórios Quilombolas). 
6 Cavignac et all (2011)  



representaram certos riscos em termos das estratégias acionadas para o uso e a posse

da terra. Apesar das tensões e conflitos decorrentes da afirmação do direito ao território

mostram que ao longo do povoamento deste território existiram normas de convívio da

comunidade,  assim como permissão  ou negação ao ingresso de  novos  posseiros  no

território.  Entretanto,  o  controle  e  as  normas  não  foram  suficientes  para  impedir  a

ocupação  e  a  apropriação  sem  o  consentimento  dos  mais  velhos,  conforme  o

procedimento corrente então. 

A situação  de  Santa  Rosa  dos  Pretos  não  difere  daquele  de  outros  territórios

quilombolas localizados na região. A questão do território e as formas de apropriação do

espaço  são  elementos  fundamentais  para  se  entender  os  conflitos  que  envolvem as

chamadas comunidades tradicionais. No contexto de Santa Rosa, o laudo antropológico

apresenta uma série de elementos que confirmam o título de propriedade emitido em

nome de representantes das sete famílias que receberam as terras como doação por

parte do Barão de Santa Rosa. Além disto,  é atestado o uso coletivo, portanto a sua

finalidade  social,  ao  longo  do  tempo.  Apesar  de  existirem  conflitos  internos  na

comunidade, as lutas contra as ameaças a soberania do território e autonomia de seus

moradores são aquelas que mais têm mobilizado as comunidades do Vale do Itapecuru.

Apesar de garantido através do Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias (ADCT), em 1988, o direito das comunidades tradicionais a ter terra tem um

lento processo de implementação.7 Trata-se de uma luta, para algumas comunidades, de

mais de duas décadas. São distintas fases, passando pela identificação e delimitação até

a titulação. No caso do território de Santa Rosa, a luta pela regularização da terra teve

início em 1995. A comunidade contou com a assessoria de entidades e movimentos e, no

RTID  consta  que  o  Centro  de  Cultura  Negra  do  Maranhão  (CCN)  foi  uma  dessas

entidades que estiveram junto com a comunidade logo no início desta luta. Foram duas

décadas desde as primeiras mobilizações e incursões de representantes daquele território

visando o reconhecimento e a proteção do direito de posse ao território onde tem vivido

desde a segunda metade do século 19. Com a publicação do Decreto de Desapropriação

por Interesse Social do referido território, em 23 de junho de 2015, a comunidade ainda

espera a desocupação das áreas tomadas por fazendeiros. 

Entretanto, as lutas não foram e não são apenas em torno da posse, mas também

do uso da terra. Conforme ressaltado em relatos de lideranças da região, como Anacleta

Pires  da  Silva,  49  anos,  e  Elias  Pires  Belfort,  52  anos,  a  luta  dos  moradores  pela

regularização das então chamadas terras de preto, há mais de seis décadas. Nota-se,

7O  Artigo  68  assegura  que  “[a]os  remanescentes  das  comunidades  de  quilombos  é  reconhecida  a
propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os respectivos títulos”. 



portanto, que a questão agrária tem sido uma preocupação para essa comunidade muito

antes do ADCT que dispõem sobre o ordenamento jurídico para outro. O pai de Elias,

senhor Benedito Pires Belfort, XX anos relata que desde quando começou a se “entender

por gente” seu pai já lutava pela permanência naquelas terras. As lideranças atuais de

Santa  Rosa  acionam  a  identidade  social  como  descendentes  de  escravizados  e

reivindicam o direito de autodeclararem quilombolas. Não obstante isto,  outros registros

discursivos são acionados em situação de conflitos internos e, neste sentido observa-se uma

tendência ao faccionalismo. No entanto, a nossa intenção aqui é destacar alguns aspectos

concernentes aos conflitos externos.

Ideias contrastivas de desenvolvimento

Antes  de  apresentar  um  esboço  dos  principais  protagonistas  envolvidos  nos

conflitos e nos enfrentamentos em torno do uso e da posse da terra em Santa Rosa, cabe

um breve parêntese a respeito dos argumentos acionados no jogo discursivo que justifica

a  oposição  sofrida  pelas  comunidades  quilombolas  em  face  da  expectativa  de  seus

direitos. Por outro lado, é possível apreender as representações do espaço e a percepção

da realidade dos agentes sociais através da afirmação desses direitos coletivos.

São questões relacionadas com as distintas formas de conceber o uso e a posse

de recursos ecológicos que agrupa de um lado, nas comunidades daqueles territórios

atingidos por projetos e empreendimentos de infraestrutura. Do outro lado estão algumas

empresas que elaboram e / ou buscam executar esses projetos, tanto estatais quanto

privadas,  e fazendas localizadas em áreas contíguas a esses territórios ou ocupando

parte das terras da comunidade. São perturbações ecológicas que transcendem o registro

ambiental, apontando para aquilo que Guattari (1990) sugeriu ser “apenas a parte visível

de um mal mais profundo e mais considerável  relativo aos modos de viver e de ser em

sociedade em nosso planeta”.8  

O conflito de interesses acerca da posse e do uso da terra, em grande medida,

envolve  agências  governamentais  e  empresas  do  setor  privado,  mostrando  que  as

disputas de sentidos em torno das perturbações ecológicas precisam ser consideradas

conjuntamente. Os modos de ser e de fazer atualizados pelos agentes sociais em suas

lutas pelo direito a terra configuram experiências distintas daquelas que caracterizam o

modelo de desenvolvimento que Almeida (2012, p. 63) avalia como “efeito de uma ação

de  Estado  (...),  voltada  para  a  reestruturação  de  mercados,  disciplinando  a

8 Em As três ecologias, Guattari (1990) ressalta na, na apresentação, que “a ecologia ambiental deveria
ser pensada conjuntamente com a ecologia social e a ecologia mental através de uma ecosofia de caráter
ético-político.” 



comercialização da terra e dos recursos florestais e do subsolo”.

Na  lógica  do  pensamento  econômico  que  orienta  as  políticas  protecionistas,  a

produção  de  territorialização  “consoante  o  potencial  de  uso  mercantil  dos  recursos

naturais”  combinada  com ações  que  objetivam flexibilizar  os  limites  das  unidades  de

conservação e manter o “combate ao desmatamento” se justificaria uma vez que trazem

benefícios às comunidades em termos da busca de solução para o problema da “pobreza

extrema” (ALMEIDA, 2012, p. 64). 

Assim sendo, as informações referidas aos saberes e práticas acionadas no uso da

terra pelos moradores do território de Santa Rosa permitem que se considerem suas

formas de uso dos recursos ecológicos, distintas seja daquela decorrente das chamadas

políticas protecionistas. Isto pode ser depreendido, em certo sentido, da fala de Anacleta

Pires da Silva, 49 anos, liderança de Santa Rosa dos Pretos, em sua explicação sobre a

natureza política  do vínculo  mantido  entre  as  comunidades quilombolas,  ajudando na

afirmação de direitos e na luta por proteção do território mediante a regularização da

posse da terra. “Temos essa forma de trabalhar sobre a nossa agricultura familiar que

enfraquece a cada momento que a gente avança num processo de papel; a gente perde o

nosso  território...  (...).  Por  mais  perda  que  nós  dos  quilombos  tenha,  a  gente  ainda

mantém o que é nosso, porque não fosse a gente manter o que é nosso seria pior. A

gente  teria  trocado tudo pelo  novo,  porque pra  nós não seria  novo,  seria  os  nossos

destrutores  que  é  a  influência  do  capital,  trocar  o  certo  pelo  não  certo”  (Entrevista

concedida a Maria da Consolação Lucinda, em 08/07/2015).

Os modelos de desenvolvimentos que estão em jogo têm matizes contrastivos; as

medidas  adotadas  pelos  governos,  conforme  assinala  Almeida  (2012,  p.  64),  deixam

entreaberta a possibilidade de uso intensivo e imediato dos recursos naturais em prol de

um crescimento econômico traduzido pelas grandes obras como hidrelétricas, rodovias,

portos e congêneres. 

Neste sentido, o que dizer das obras de duplicação da Estrada de Ferro Carajás

(EFC)  e  do  que  ela  simboliza,  em  relação  a  luta  das  comunidades  tradicionais,

quilombolas  e  indígenas,  pela  regularização  e  delimitação  de  seus  territórios.  Os

problemas são também enfrentados no cotidiano, produzem impactos na dinâmica social

dessas comunidades, tanto em relação ao modo de se relacionar com o território quanto

das incertezas quanto ao futuro. 

O  Relatório sobre situação dos Territórios quilombolas Santa Rosa dos Pretos e

Monge Belo aponta que no decorrer do processo de licenciamento ambiental da EFC

foram  identificadas  lacunas  e  insuficiência  de  informações  acerca  da  existência,



caracterização  e  levantamento  de  dados,  com  a  participação  das  comunidades

quilombolas localizadas nas áreas de interesse de realização desse empreendimento.  9

Outros  problemas  decorrentes  da  implantação  dos  canteiros  de  obra  também  foram

indicados,  tais  como  os  relativos  a  presença  de  uma  significativa  quantidade  de

trabalhadores de fora  da região,  alterando a rotina  das comunidades localizadas nas

áreas afetadas pelas obras.

Os  prejuízos  causados  pela  mineradora  nessa  região  não  se  resumem  aos

impactos ambientais, sociais e mentais da obra de duplicação da estrada de ferro. Ao

longo  das  discussões  e  dos  enfrentamentos,  envolvendo,  inclusive  a  participação  de

agências  governamentais  as  comunidades  conseguiram  obter  informações  sobre  a

interferência  da  empresa  que,  em  uma  manobra  política,  embargara  o  processo  de

regularização fundiária do território, sob alegação de divergências de interesses quanto a

demarcação da área referente à ferrovia em prejuízo da empresa.  Os problemas das

comunidades  com  a  Vale  S.A.  estavam  inicialmente  relacionados  à  construção  e

funcionamento da estrada de ferro. Todavia, foi a partir da publicação do RTID de Santa

Rosa, em 2008, ganharam contornos mais fortes. A pressão das associações quilombolas

e de entidades e grupos sociais que apoiam a luta pela regularização destes territórios,

contrários  à  continuidade  do  projeto  de  duplicação  da  ferrovia,  à  primeira  vista  não

produziu os resultados desejados. Com a mobilização e a partir de uma negociação com

a companhia, em 2012, a comunidade abriu mão de parte do território, aquela afetada

pela  construção  da  ferrovia,  selando  um acordo  com a  mineradora  que  culminou  na

suspensão do embargo ao processo contra a regularização do território.

É importante destacar que as lideranças de Santa Rosa afirmam que até aquele

momento não suspeitavam que fosse a mineradora a autora da interdição do processo de

demarcação do território.   O questionamento,  por  parte  da  empresa,  dos critérios  de

legitimação  sobre  o  uso  e  a  posse  da  terra  não  teve  solução  violenta.  Contudo,  as

lideranças  quilombolas  se  viram  pressionadas  a  ceder  para  avançar;  e,  a  partir  do

enfrentamento desta questão o recurso interposto, que estava adiando o processo de

regularização, foi retirado. Nesse caso, através da negociação entre as partes envolvidas

na disputa pelo “partilhamento” de uma área no interior de um território chegou-se a uma

resolução do conflito. Entretanto, há que se considerar que os ganhos foram diferentes

para cada parte, pois a comunidade teve que aceitar que a duplicação da linha férrea

fosse instalada no território considerado seu, por direito. Esta situação tem elementos que

apontam para certo equilíbrio de forças entre dois grupos desiguais do ponto de vista do

9De acordo com os relatores,  a oitiva  de representantes das comunidades mencionadas ocorreu entre
janeiro e abril de 2011 (Cf. http://www.justicanostrilhos.org/Quilombo-Santa-Rosa-dos-Pretos-MA). 

http://www.justicanostrilhos.org/Quilombo-Santa-Rosa-dos-Pretos-MA


poder material que, apesar de uma desigualdade jurídica que tende a favorecer a uma

parte, tem reconhecido o direito ao território por um artifício de deslegitimação.10

Apesar do consenso episódico, as relações dos moradores de Santa Rosa com a

Vale  S.A.  ainda  tem  pontos  de  tensão.  Outro  ponto  de  contato  entre  a  luta  das

comunidades quilombolas de Jambuaçu e aquelas do Vale do Itapecuru, atingidas pelas

obras  e  projetos  desta  empresa,  concerne  às  mobilizações  e  ações  de  resistência,

lançando mão de denúncias de diferentes instâncias, com a finalidade de tornar públicos

os atos da companhia, circunscrevendo assim um “campo de negociações”, embora com

poucas incidências em termos do acompanhamento e do cumprimento de compromissos.

Muitas comunidades quilombolas participaram, discutindo e se pronunciando, no

âmbito do Seminário Internacional Carajás 30 anos, realizado em São Luís, em maio de

2014.  O  evento  abordou  temáticas  referidas  a  resistências  e  mobilizações  frente  a

projetos  de  desenvolvimento  na  Amazônia.  Um  dos  documentos  produzidos  a  partir

dessas discussões e pronunciamentos foi a Carta de São Luís que, dentre outros pontos,

afirma que:

Ainda em 2014, em protesto para chamar a atenção sobre os problemas da região,

moradores  do  território  de  Santa  Rosa  e  vizinhos  de  outros  territórios  interditaram a

ferrovia,  denunciando  o  desrespeito  aos  seus  direitos  seja  por  parte  do  aparato  do

Estado,  seja  por parte de grandes corporações que atuam na região, nomeadamente

aquelas empresas que atuam na área da mineração. 

O atropelamento de um dos moradores foi o estopim para mais este protesto, com

denúncia contra a falta de discussão e consulta a respeito da execução do projeto de

ampliação da ferrovia, bem como dos seus impactos nas comunidades, como rachadura

nas casas, escolas e outras edificações.11

Participaram do  protesto  de  territórios  quilombolas  localizados  no  município de

Itapecuru Mirim e outras cidades, como Santa Rita, Miranda do Norte e Anajatuba. Com

esse  protesto,  que  se  estendido  durou  quatro  dias,  as  comunidades  mais  uma  vez

denunciaram os impactos e prejuízos relacionados com a duplicação da Ferrovia Carajás

10 A  Vale  S.A.  e  seus  parceiros  tem  levado  a  cabo  um  modelo  de  desenvolvimento  questionado
politicamente devido os prejuízos que tem causado na chamada Amazônia Oriental. No âmbito dos conflitos
com as comunidades quilombolas esses prejuízos são, sobretudo de natureza social, econômica, ambiental.
A empresa opera no setor de mineração e além da poluição mais generalizada, os efeitos danosos de sua
produção afetam a pesca, a agricultura familiar, alterando os modos de vida das comunidades. 
11O protesto fez com a circulação de trens de carga e de passageiros tenha sido paralisada. Pode-se inferir
deste  disto  que para a empresa foi  mais  do que uma manifestação de moradores descontentes,  pois,
conforme noticiado pelos meios de comunicação, as comunidades informaram que “passam pela ferrovia,
diariamente, trens com mais de trezentos vagões a cada hora. Seriam cerca de doze trens se dirigindo a
Serra dos Carajás e doze retornando a São Luís, cheios de minério para exportação”. Não fora isto, talvez
não tivesse tanta repercussão e grande cobertura midiática. (Correio do Brasil, 26/09/2014) 



e também se pronunciaram contra a lentidão dos processos de regularização de suas

terras. 

A ocupação  da  linha  férrea  pelos  manifestantes  foi  noticiada  por  veículos  de

comunicação  de  massa,  tanto  no  Maranhão  quanto  em  cadeia  nacional.  Naquele

momento, os manifestantes afirmaram que o Incra alegava falta de pessoal e de estrutura

para dar continuidade aos processos. Esta também foi a justificativa dada pela instituição

nas duas primeiras reuniões realizadas no processo de reinstalação da mesa de diálogo

entre as entidades representantes das comunidades quilombolas e o Incra, em maio do

presente ano, em São Luís.12 

Esses dados relativos ao panorama da luta das comunidades quilombolas do Vale

do  Itapecuru  não  diferem dos  de  outras  regiões  também atingidas  pelos  projetos  de

mineração.  Identificamos alguns pontos  de contato  a  este  respeito  na  abordagem de

Marin (2009) acerca das “estratégias dos quilombolas de Jambuaçu e projetos da Vale

S.A.  no  Moju,  Pará”.  Ao  assinalar  aspectos  do  processo  de  instalação  de  parte  da

infraestrutura  da  para  transporte  de  bauxita,  pela  referida  empresa,  Marin  lembra  a

construção prévia de dois minerodutos. Assinala que as instalações cortam 15 km deste

território quilombola e se associavam com a montagem de torres de linha de transmissão

de energia. A respeito do empreendimento, destaca que “[a]s relações entre quilombolas e

a CVRD ocorrem em momento de expansão de projetos com apoio irrestrito do governo

estadual”.13 Ainda  a  respeito  da  abrangência  do  projeto  naquele  contexto,  a  autora

assinala que,

As relações entre quilombolas e a CVRD ocorrem em momento de
expansão de projetos com apoio irrestrito do governo estadual. (...).
Os  quilombolas  interpõem  concomitantemente  pleitos  pela
efetivação  de  reconhecimento  e  regularização  de  territórios
quilombolas, executado pelo Instituto de Terras do Estado do Pará-
ITERPA,  que  realizou  atos  de  titulação  com  descontinuidades  e
questões pendentes (p. 52).

Ao relatar alguns dos problemas que afetam a comunidade, produzindo impactos

em termos ambientais e sociais,  Anacleta Pires da Silva menciona que o território de

Santa Rosa foi transformado em um corredor, pelo qual passam duas linhas férreas – as

Ferrovias Carajás e Transnordestina – a BR 135 e os denominados linhões. Ao se referir

ao Dnit, em decorrência dos conflitos em torno da duplicação da rodovia, ela disse: “E

esse Dnit atrapalha tanto que nós vive com a mente poluída. Infelizmente, a gente vive

12A retomada dos trabalhos da “Mesa Institucional de Acompanhamento de Regularização de Territórios
Quilombolas  no  Estado”,  que  foi  instalada  em  2013,  ocorreu  no  dia  13  de  maio  de  2015,  na
Superintendência Regional do Incra, órgão responsável pela política de titulação dos territórios quilombolas.
13Cf. Marin, 2009, p. 49 e 51. 



pelas  graças  de  Deus  e  pelas  resistências  que  nós  temos  pela  inspiração  de  Deus,

porque é tirar a vida, é poluir o ar. (...). A gente pergunta: - com essa via que está dá

trabalho, imagina ela duplicada. Vai aumentar o trânsito, porque claro, quando se duplica

uma  ferrovia  ou  uma  rodovia  aumenta  o  trânsito”  (Entrevista  concedida  a  Maria  da

Consolação Lucinda, em 08/07/2015).

Outro  problema  relacionado  com essa  obra  foi  a  ocupação,  por  fazendeiros  e

grileiros, de áreas localizadas nos territórios das comunidades, prejudicando a agricultura,

poluindo  a  água e  usando de violência  nesses  territórios. Durante  esta  ocupação da

estrada  de  ferro,  que  se  prolongou  por  alguns  dias,  as  comunidades  também

reivindicaram a titulação de suas terras. 

Na pauta de reivindicações, apresentadas a presidência da república, do ministério

do Desenvolvimento Agrário, ao Incra e a FCP, as comunidades apresentaram solicitação

de medidas e, em especial,  demandam a titulação de seus territórios e questionam o

processo  de  consulta  relacionado  à  duplicação  da  ferrovia.  Um  desses  pontos,

reproduzido a seguir, traz severas críticas aos poderes constituídos. 

Do mesmo modo, é desesperador presenciar a omissão do Poder
Judiciário  do  Estado  diante  de  tanta  injustiça!  Até  quando
esperaremos que a Justiça Maranhense assuma de uma vez por
todas a sua responsabilidade social? Como podemos negar a ação
determinante do Judiciário no acirramento dos conflitos agrários e
urbanos  ao  conceder  liminares  de  reintegração  de  posse  sem o
menor  critério  valorativo?  Quantos  magistrados  neste  estado  já
colocaram um pé sobre uma área de conflito? Quantos já foram ver
de perto os estragos causados pelo grande capital, que paga para
“enterrar”  os  maranhenses?  Por  que  o  Tribunal  de  Justiça  do
Maranhão não julga os responsáveis pelas mortes de camponeses
no estado? (Disponível em: https://www.paulinas.org.br/familia-crista/
- publicado 26/09/2014 e acessado em agosto de 2015).

As atividades da Vale em solo maranhense foram intensificadas após a duplicação

da ferrovia. A anuência de agências governamentais, como o Instituto Brasileiro de Meio

Ambiente  e  de  Recursos  Naturais  Renováveis  (Ibama)  que  concedeu  licenciamento

ambiental  à  Vale  S.A.  autorizando  a  duplicação  da  Estrada  de  Ferro  Carajás.  Este

licenciamento foi contestado algumas vezes, devido a ação de entidades que apoiam a luta

das comunidades tradicionais apontando irregularidades durante o processo de licenciamento,

envolvendo a empresa Vale S.A., o Ibama e a Fundação Nacional do Índio (Funai). São idas e

vindas cuja solução não se pode afigurar ainda.14 Um dado importante, que informa sobre

14As entidades sustentaram na ação que além a ilegalidade do processo de licenciamento ambiental em
três  pontos  fundamentais:  1)  fracionamento  do  projeto,  o  que  eximiu  a  Vale  de  apresentar  EIA/RIMA
completo, de toda a extensão da EFC; 2) a ausência de publicidade do processo das "reuniões públicas"; 3)

https://www.paulinas.org.br/familia-crista/
http://reporterbrasil.org.br/2014/09/pauta-de-reivindicacoes-das-comunidades-quilombolas-maranhenses/
http://reporterbrasil.org.br/2014/09/pauta-de-reivindicacoes-das-comunidades-quilombolas-maranhenses/


aquele algo mais profundo que está em jogo, de conformidade com a reflexão Guattari

(Idem), pode ser interpretado a partir do conteúdo do pronunciamento que a responsável

pelo setor de titulação de terras quilombolas do Incra, Leidyane Aron, à imprensa, no qual

ela declara que “[a] titulação da terra a torna coletiva e inalienável, por isso a pressão da

Vale para os inícios da obra”.15

Os impactos causados pela mineração e pelo agronegócio nos territórios foram e

continuam sendo  minimizado,  até  mesmo  ocultado,  em favor  da  manutenção  de  um

modelo de desenvolvimento “desvantajoso para o coletivo”. 

As comunidades se pronunciam contra os prejuízos ambientais, pois a forma de

acesso a recursos hídricos, com contaminação e entupimento de igarapés; a redução da

área para roça, desequilibrando o modo de produção agrícola que depende de terras de

pousio; o comprometimento da atividade pesqueira; sem mencionar os desmatamentos e

os riscos decorrentes da implantação das linhas de transmissão de energia elétrica.  Em

tom  de  desabafo,  Anacleta  respondeu  à  pergunta  “por  que  a  ferrovia  da  Vale  foi

interrompida”, enfatizando o desrespeito aos direitos das comunidades tradicionais, por da

mineradora.

“Essa  resposta  poderia  estar  em  cada  maranhense,  em  cada
brasileiro,  que não tem consciência daquilo que representa essas
empresas para a nossa gente. Não estamos na ponta: estamos na
raiz de tudo isso. Elas causam danos não só para nós, quilombolas
e  indígenas.  Eu  gostaria  que  o  Maranhão,  o  Brasil  e  o  mundo
tomassem consciência, enquanto seres humanos que todos somos.
Nós quilombolas também passamos por fases: já ouvimos demais.
Ouvimos que cansamos. E hoje, o fechar da ferrovia, esse dragão
perigoso que está aí, que para muitos vale, mas para nós não vale.
Ela (a empresa) está no mundo todo (por isso seria bom que todos
tomassem  consciência).  Clamamos  para  que  os  outros  se
sensibilizassem dessa situação.  Não somos vândalos.  Estamos é
sentindo  os  danos.  A nossa  luta  é  junto  com  os  companheiros
indígenas, porque o nosso sofrimento não é diferente, até porque eu
também me acho índio. Não tem o artigo 5º da Constituição Federal
que diz que todos nós somos iguais perante a lei? Então que se
cumpra  a  Constituição  (e  as  corporações  não  sejam tratadas  de
modo diferente,  com privilégios).  Estamos aqui  não só por  Santa
Rosa, mas pelo Maranhão, pelo Brasil, pelo mundo! E esse discurso
de desenvolvimento não nos contempla!”.16 

ausência de consulta prévia a comunidades indígenas e quilombolas, direta e indiretamente afetadas pelo
Projeto  (Cf.  h  ttp://territorioslivresdobaixoparnaiba.blogspot.com.br/2012/07/justica-federal-do-ma-
suspende.html ). 
15Publicado  em  29/08/2011,  disponível  em:  http://gd-ma.com/2011/08/29/vale-e-ibama-destroem-terras-
quilombolas-em-itapecuru-mirim/ acessado em agosto de 2015. 
16Extraído da “entrevista coletiva aos veículos de imprensa do Estado no último dia 2 de outubro de 2014,
na  Sede  da  Comissão  Pastoral  da  Terra  Regional  Maranhão”  e  publicado  em
http://www.seminariocarajas30anos.org/, publicado em 10/10/2014, acessado em agosto de 2015.

http://territorioslivresdobaixoparnaiba.blogspot.com.br/2012/07/justica-federal-do-ma-suspende.html
http://territorioslivresdobaixoparnaiba.blogspot.com.br/2012/07/justica-federal-do-ma-suspende.html
http://www.seminariocarajas30anos.org/
http://gd-ma.com/2011/08/29/vale-e-ibama-destroem-terras-quilombolas-em-itapecuru-mirim/
http://gd-ma.com/2011/08/29/vale-e-ibama-destroem-terras-quilombolas-em-itapecuru-mirim/


As  informações  e  os  prejuízos  que  são,  em geral,  ocultados,  como  o  fato  de

inúmeras  comunidades  sofrerem  impactos  diretos  das  atividades  produtivas  da

mineradora não falam por si. Além do reconhecimento de direitos, o depoimento enfatiza

outras questões associadas a atividade da mineradora, assinalando que se trata de uma

luta que engloba elementos que transcendem os limites e os problemas causados nos

territórios. Neste sentido, depoimento de Anacleta aponta para uma dimensão planetária

da  luta  travada  pelas  comunidades  tradicionais,  seja  quilombola,  seja  indígena,  pela

regularização de seus territórios.

Considerações Finais

Ações e manifestações de resistência têm sido atualizadas pelas comunidades em

face das intervenções de empresas e agências governamentais em seus territórios, a lém

de conflitos com fazendeiros e posseiros, com grande repercussão local e nacionalmente.

No Vale do Itapecuru, como principais antagonistas das comunidades quilombolas, nos

embates mais recentes, estão a companhia mineradora Vale S.A – que protagonizou um

dos casos mais emblemático de enfrentamento com algumas comunidades, aqui posto

em relevo –; agências governamentais, como o Departamento Nacional de Infraestrutura

(Denit) – responsável pelo plano de duplicação da BR 135 – e concessionárias, como a

Eletronorte, relacionada com a implantação de torres de transmissão de energia elétrica –

os chamados Linhões. 

Os conflitos envolvendo os quilombolas de Itapecuru Mirim e a Vale S.A teve vários

episódios e ganhou diferentes contornos até o momento em que ocorreu a negociação

pontual  com a  comunidade  de  Santa  Rosa  dos  Pretos.  O  embargo  do  processo  de

delimitação  do  território  aonde  se  localiza  a  comunidade  foi  interposto  pela  empresa

quando lhe interessou garantir o “partilhamento” da área cortada pela Ferrovia Carajás. A

comunidade  cedeu.  Poder-se-ia  interpretar  este  desfecho  frustrou  a  expectativa  da

comunidade ao direito a regularização de suas terras. Todavia, a partir desta aparente

derrota  o  processo  foi  retomado  e  pouco  depois,  ocorreu  a  publicação  do  decreto

presidencial  que declara “de interesse social,  para fins de desapropriação, os imóveis

rurais abrangidos pelo território” de Santa Rosa dos Pretos.17

17 Consoante o artigo 1o do Decreto de 22 de junho de 2015, “[f]icam declarados de interesse social, para
fins de desapropriação, os imóveis rurais com domínio válido abrangidos pelo território quilombola Santa
Rosa dos Pretos,  com área de sete  mil,  trezentos e  dezesseis  hectares,  cinquenta e  um ares e  doze
centiares, localizado no Município de Itapecuru Mirim, Estado do Maranhão”.



É desnecessário dizer que  os conflitos decorrem, em grande medida da falta de

diálogo, pelo desrespeito do direito à consulta. Apesar do resultado da negociação relativa

ao processo de regularização fundiária do território, “um dos direitos fundamentais para a

reprodução  de  todo  e  qualquer  grupo  social,  o  direito  à  delimitação,  demarcação  e

titulação  das  terras  que  ocupam  nos  termos  do  art.68  do  Ato  das  Disposições

Constitucionais  Transitórias,  do  Decreto  4.887/2003”.  As  comunidades  não  são

consultadas  nos  moldes  que  se  poderia  definir  por  consulta.18 São  comunicadas  das

decisões a respeito de intervenções que alteram a dinâmica de seus espaços sociais,

sem compensações a altura dos impactos e prejuízos causados em seu cotidiano.

As comunidades do território Santa Rosa dos Pretos aguardam a regularização

fundiária do território, depois da espera de quase doze meses pelo decreto que legitima a

retirada de ocupantes irregulares do território mediante desapropriação da área para fins

de interesse social. O reconhecimento oficial não representa, no entanto, o fim das lutas.

Os  quilombolas  lutam  também  pela  melhoria  do  acesso  à  assistência  médica,  pela

qualidade satisfatória do ensino público e por justiça ambiental, dentre outros direitos.

Ao  tomarmos  esta  situação  como  parâmetro,  é  possível  assinalar  que  o

reconhecimento dos direitos das comunidades quilombolas e os processos que culminam

com a titulação de seus territórios jogam importante papel  nos conflitos e também na

possibilidade de negociação. O caso da comunidade de Santa Rosa, a este respeito é

bastante significativo, pois foi no contexto da publicação do RTID que o conflito com a

Vale S.A. ganhou um contorno jurídico. Aquele momento se configurou como uma brecha,

a área foi tratada como de interesse social, para fins de desapropriação, e a empresa

soube tirar proveito da situação, pois outras etapas seriam ainda necessárias para que o

processo de titulação fosse concluído. A comunidade perdeu para não perder, mas ainda

não está satisfeita, pois somente a desocupação das áreas controladas por posseiros e

fazendeiros, mediante o ressarcimento dos investimentos feitos nas propriedades é que

poder-se-á dizer que se conseguiu resolver uma parte do conflito, pois ainda não se tem

sinais consistentes de resultados positivos para “aquele mal mais profundo” mencionado

por Guattari.

18Nota-se também que o direito à informação e a consulta prévia sobre empreendimentos que afetem as
comunidades  tradicionais,  direta  ou  indiretamente,  de  acordo  com  a  Convenção  169  da  Organização
Internacional  do  Trabalho  (OIT)  é  tratado  pelas  instituições  jurídicas  em uma dimensão  formal.  Neste
sentido, a igualdade de direitos, perante a lei,  é posta em suspenso indicando senão o desrespeito ao
menos uma franca indisposição para reconhecê-la substantivamente. 
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