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Resumo: A partir dos estudos sobre os limites dos direitos sociais sob o modo 

de produção capitalista, a presente pesquisa procurará descrever e analisar o 

conflito entre o direito de acesso e permanência das populações tradicionais em 

suas terras e os interesses do capital. Para isso será analisado o processo de 

duplicação da Estrada de Ferro Carajás nas terras de Santa Rosa dos Pretos e 

Monge Belo, no Maranhão/BR. Resgata, inicialmente, o processo de titulação 

das terras das duas comunidades, o qual está imbricado com o licenciamento 

ambiental e execução da obra de duplicação, isto devido a diferença na 

modalidade de licenciamento quando se trata de terras tradicionais. O 

licenciamento em terras tradicionais é mais criterioso, por isso a empresa privada 
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responsável pelo projeto de duplicação – Vale S/A – procura evitá-lo, com 

estratégias que vão desde a invisibilização das comunidades nos pedidos, até a 

utilização de embargos protelatórios nos processos de titulação em curso. Faz 

memória das estratégias de convencimento e das estratégias infernais utilizadas 

pela Vale S/A, para quebrantar o ânimo de resistência das comunidades, e 

investiga o quanto as obras de duplicação avançaram, apesar de todas as 

irregularidades existentes e devidamente questionadas em processos judiciais 

de autoria do Ministério Público Federal e Defensoria Pública, em ações civis 

públicas em curso perante a justiça brasileira. Por fim, traz a conquista 

corporificada pela edição do decreto de titulação da terra quilombola de Santa 

Rosa dos Pretos e a suspensão parcial das obras da Estrada de Ferro Carajás 

pela justiça brasileira em julho de 2015. 

  

Palavras chave: Terras Tradicionais, Grandes Projetos, Direitos Sociais, Teoria 

Crítica. 

 

Introdução 
 

Nos anos de 2004 e 2005 respectivamente as comunidades quilombolas Monge 

Belo e Santa Rosa dos Pretos deram entrada no INCRA em processos de 

reconhecimento dominial e titulação coletiva da área que ocupam. Ambas as 

comunidades estão localizadas no município maranhense de Itapecuru-Mirim, 

região de ocupação antiga por povos e comunidades tradicionais e de muitos 

conflitos fundiários. A regularização fundiária das comunidades poderia reverter 

situação conflituosa, marcada, inclusive, por episódios de violência física; e 

possibilitar às comunidades quilombolas as condições de reprodução material, 

simbólica e ecológica, prejudicadas, até então, pela intrusão do território por 

fazendeiros, posseiros, projetos privados e projetos governamentais. 

Santa Rosa dos Pretos e Monge Belo são territórios quilombolas compostos por 

mais de dez comunidades com uma população de mais de cinco mil pessoas. As 

histórias dessas comunidades são cruzadas com a história de implantação da 

Estrada de Ferro Carajás, pela então estatal Vale do Rio Doce, no final da década 

de setenta, quando a ferrovia foi instalada na região para viabilizar o escoamento 

do minério de ferro extraído na serra de Carajás, no Pará. 



Entre os impactos causados pela ferrovia Carajás, destacamos: insegurança 

alimentar, violações no direito de ir e vir, poluição sonora, do solo e da água em 

decorrência de emissões de partículas de minério de ferro, regulação e interdição 

de porções do território, atropelamento de pessoas e animais. 

Num passado mais recente, essa situação de conflito latente se externalizou a 

partir do momento em que a empresa Vale S.A. (não mais estatal), interessada 

em duplicar a Estrada de Ferro Carajás, e, necessitando, para isso, da 

apropriação de mais uma parte do solo do território quilombola, impugnou 

administrativamente o processo de regularização fundiária das comunidades, no 

ano de 2010. A Vale S/A. interferiu no processo de titulação para garantir que 

porção do território referente à ferrovia Carajás e necessária à sua ampliação 

fosse excluído da demarcação territorial. 

Paralelamente a esse processo e intrinsecamente relacionado a ele, a empresa 

realizou uma série de procedimentos junto ao IBAMA para obter a licença 

ambiental para a duplicação da ferrovia. Apresentou ao IBAMA um estudo 

ambiental simplificado que invisibilizava as comunidades quilombolas. 

Ante este dado, a Fundação Cultural Palmares apresentou a notícia da 

existência de mais de oitenta comunidades quilombolas na área de influência da 

Estrada de Ferro Carajás. 

O Ministério Público Federal no Maranhão, então, ajuizou Ação Civil Pública, no 

ano de 2011, em desfavor da Vale S/A. e IBAMA, em decorrência dos estudos 

deficientes e ausência de medidas mitigatórias e compensatórias em relação às 

duas comunidades quilombolas. 

Na ação requereu, liminarmente, a suspensão das obras nos trechos referentes 

a Santa Rosa dos Pretos e Monge Belo, sendo a liminar concedida pelo juiz da  

8ª vara da Justiça Federal do Maranhão. Travou-se judicialmente uma batalha 

em que as comunidades quilombolas foram assediadas por diversos atores, 

entre eles a Fundação Cultural Palmares que deveria resguardar seus direitos. 

Sem respeitar o que determina a Convenção 169 da OIT, a Vale S/A. seguiu 

realizando reuniões nas comunidades, as quais posteriormente foram 

registradas como consultas. 

Recusando-se a realizar essas reuniões, as comunidades Santa Rosa dos 

Pretos e Monge Belo seguem denunciando as irregularidades e insistem para 

que o devido processo legal seja respeitado. 



A obstaculização ao processo de regularização fundiária das comunidades e 

seus desdobramentos engendraram uma série de embates que trouxeram à tona 

não só as disputas pelo território e reconhecimento a um modo de vida, mas 

permitiram visibilizar como os grandes empreendimentos, a fim de legitimarem 

sua instalação, se articulam com determinados atores do Estado, inclusive 

aqueles que deveriam lutar pela garantia dos direitos dos quilombolas. 

Inserindo esta problemática na discussão dos limites dos direitos sociais em um 

capitalismo democrático, podemos investigar as múltiplas determinações que 

fizeram com que os conflitos chegassem a situação atual. 

Por um lado temos os direitos sociais garantidos constitucionalmente, sendo o 

acesso, permanência e titulação das terras quilombolas, previsto no artigo 68 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que dispõe: aos 

remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas 

terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os 

respectivos títulos. (BRASIL, Constituição Federal, 2015) 

De outra ponta, temos a dinâmica do capitalismo periférico brasileiro, com a 

pressão do capitalismo mundial com a demanda de produtos primários, no caso, 

o minério; a fragilidade das instituições republicanas ante as investidas do capital 

– que são percebidas pela baixa efetividade dos mecanismos de proteção dos 

direitos sociais – a atuação do capital a partir tanto do poder legislativo, como 

agências executivas e poder judiciário. 

Some-se a isso, as incursões da polícia local e poder local que pouco interferem 

na defesa dos territórios quilombolas, bem como a forma díspare de valoração 

da cultura e modos de vida quilombola e do trabalho assalariado em uma 

multinacional, a cultura de dominação e exploração da natureza, a questão racial 

no Brasil, a escravidão recente, o conceito de desenvolvimento predominante, 

os índices de desenvolvimento humano. 

Este artigo apresenta um painel do conflito entre os quilombolas e a Vale S/A., 

as estratégias da empresa em busca do licenciamento legal e social ao 

empreendimento, a disputa simbólica e judicial pelo território, os atores 

envolvidos, as relações de força e os limites dos direitos sociais no capitalismo 

democrático. 

 

  



“Terras de Preto” ou da Vale? 
 

Pride (citado em O’Dwyer, 2005) relata que as chamadas comunidades negras 

rurais e/ou “Terras de Preto” do Maranhão foram formadas anteriormente à 

Abolição, com a decadência das fazendas e plantações de algodão, algumas 

como resultados de doações de terras por senhores a ex-escravos, outras 

compradas por escravos libertos, ou doações de terras a escravos que serviram 

no exército em tempo de guerra. As comunidades negras que compõem o vale 

do Itapecuru compartilham dessa história. 

Consoante Lucchesi (2008), o vale do Itapecuru foi região concentradora de 

grandes fazendas produtoras de algodão que, com a decadência dessa 

economia e a extinção do tráfico negreiro, foram “abandonadas” por seus antigos 

donos em finais do século XIX e início do XX. Nesse “abandono” das fazendas, 

vários donos doaram ou venderam as terras aos antigos escravos que nelas 

permaneceram vivendo e produzindo. Este é o caso dos territórios quilombolas 

de Santa Rosa dos Pretos e Monge Belo. 

Nos anos 1940, “apenas 10% das terras estavam nas mãos de particulares. 

Grande parte das terras era ocupada por posseiros dedicados à lavoura de 

subsistência” (PEDROSA, 2007; citado em LUCCHESI, 2008). No final da 

década de 1940 em diante, as terras do vale do Itapecuru, como muitas no 

Maranhão, passaram por uma série de processos de redistribuição territorial que 

acarretou para aqueles que nelas viviam pagamento de foro pelo seu uso, 

expulsão, conflitos fundiários com atores diversos. Mesmo diante de ofensivas 

violentas muitas comunidades quilombolas resistiram e vem resistindo até os 

dias atuais. 

A consciência de serem as legítimas donas da terra é o que tem impulsionado 

muitas comunidades de vários grupos sociais a lutarem por seus direitos no 

Maranhão, não sendo diferente entre as comunidades que compõem os 

territórios de Santa Rosa dos Pretos e Monge Belo. 

Compõem o território de Santa Rosa dos Pretos treze comunidades3 que 

ocupam uma área de 7.316,5112 ha. Monge Belo é formado por oito 
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comunidades4 espalhadas em um território de 7.301,2302 ha. Ambos os 

territórios possuem documentos que informam que as terras que os compõem 

são doações e/ou venda de senhores de terra a seus escravos ou ex escravos. 

No caso de Santa Rosa, a terra foi deixada como herança pelo Barão de Santa 

Rosa, Joaquim Raimundo Nunes Belfort, a seu filho com a ex escrava América 

Henriques e aos descendentes deste. Podendo ser usufruída por todos aqueles 

que viviam no território e seus respectivos descendentes. A doação foi 

oficializada em seu testamento em 1898. 

No Relatório Técnico de Identificação e Delimitação - RTID de Santa Rosa 

Lucchesi (2008) apresenta a seguinte transcrição do testamento do Barão, de 

1925: 

 

1º Reconheço aqui solenemente por meu filho a Americo 

Nunes Belfort havido durante minha viuves de America 

Henriques, mulher livre e solteira 

2º Deixo para uso e fructo de America Henriques e todos 

os seus filhos a data de terras dita no logar Santa Rosa, 

lado esquerdo do rio Itapicuru, na segunda legua ao fundo, 

onde tive o último estabelecimento de lavoura, com uma 

legua de fundos e meia legua de frente, podendo roçar nas 

mesmas terras, sem onus algum, todos aquelles que me 

serviram como escravos, durante sua vida e a dos seus, 

não podendo em tempo algum serem vendidas, alienadas, 

ou dadas a pagamento as ditas terras que constituem um 

patrimônio perpetuo aos acima declarados e seus 

descendentes.” (39) 

 

A história de Monge Belo possui muitas semelhanças e entrelaçamentos com a 

de Santa Rosa dos Pretos no que tange a memórias de pertencimento das terras 

aos escravos ou/e ex escravos através de transações feitas via doação ou venda 

e ao usufruto da terra. No Relatório Técnico de Identificação e Delimitação - RTID 

de Monge Belo, Dias (2009) relata a existência de documentos e objetos 
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guardados com zelo e cuidado por seu valor histórico e remissão à autonomia 

do grupo. 

 

É o caso do documento de transferência de terras apenso 

ao Processo nº 54230.003794/2004-11, aberto no INCRA 

em 19 de agosto de 2004, e que trata da negociação de 

terras na região ocorrida em 22 de novembro de 1855. A 

cópia deste documento vem sendo guardada há várias 

gerações em Monge Belo e não é facilmente cedida a 

qualquer pessoa. Tal como sugerido nos relatos, o 

documento trata da venda de parte das terras do tenente 

coronel José Nunes de Souza Belfort e de sua esposa, 

Dona Maria Amália Ribeiro Belfort, a alguns escravos... 

(DIAS, 2009: 39) 

 

 De acordo com esse documento, oito pessoas adquiriram a posse de terras da 

Data Saco Grande, onde hoje se localiza parte do território de Monge Belo. 

A importância da existência de tais documentos não está em comprovar a 

“veracidade” das narrativas dos quilombolas, mas como sinal de que o apego a 

uma temporalidade diacrônica que reforça sua identidade coletiva. É mais um 

elemento que legitima a ocupação histórica do território por parte dos 

descendentes de escravos, aponta Dias (2009). 

Ao longo dos anos, os territórios quilombolas foram passando por uma série de 

repartições e permissões de uso entre os herdeiros e não herdeiros que, embora 

em alguns casos tenha gerado conflito, não alterou profundamente a forma de 

usufruto coletiva. 

A partir do momento em que as terras começam a ser griladas por pessoas que 

tentaram impedir o seu usufruto coletivo ou impor normas de uso, como a 

cobrança de foro, é que o conflito ganha proporções críticas que ameaçam a 

reprodução dos grupos sociais. 

 

  



A Vale S/A. e a Estrada de Ferro Carajás 
 
Em 2010, a empresa de mineração Vale S.A. desconsiderou não só toda a 

história secular dos quilombolas, que por si deveriam ser suficientes para lhes 

garantir o direito ao território, mas também os documentos lavrados em cartório 

que, no caso de Santa Rosa dos Pretos, lhes asseguravam a propriedade de 

parte do território atravessado pela ferrovia Carajás, e impugnou 

administrativamente os Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação – 

RTID de ambos os territórios. 

Além disso, adquiriu áreas nos territórios através de negociações individuais com 

os detentores de posse, e iniciou o projeto de duplicação da ferrovia Carajás sem 

consultar as comunidades. Sobre isso, o Incra (Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária) se manifestou em documento integrante do processo (nº 

54230.002401/2006-13) de regularização do quilombo Santa Rosa dos Pretos: 

 

... a comunidade possui certidão de domínio de uma área 

de 2.178 ha de seu território delimitado de 7.316, 5112 ha, 

em que pelas informações coletadas até o momento 

entendemos que a área objeto de duplicação incide na área 

registrada da comunidade, ou seja, a VALE deveria ter 

promovido diálogo nos estudos ambientais do 

licenciamento com a comunidade pela afetação de sua 

propriedade e não o fez. A empresa demonstra no recurso 

que adquiriu por compra e venda algumas propriedades e 

cessão de direitos possessórios, mas não revelou 

nenhuma negociação dirigida à comunidade Santa Rosa. 

(Informação Técnica /SR12(MA)/F/F4/Nº08/2010) 

 

Embora ambas as comunidades tivessem consentido a exclusão de perímetro 

referente à estrada de ferro Carajás de seus territórios quando da realização dos 

RTIDs, a Vale não considerou suficiente. Alegou que não só o perímetro da 

estrada deveria ter sido excluído, mas as áreas referentes as faixas de domínio5 
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e edificantes, e zona de segurança, necessárias à duplicação da ferrovia, e as 

estradas de acesso à mesma. 

Para sustentar seu argumento alegou que as referidas áreas lhes pertenceriam 

em função dos decretos de concessão da ferrovia (nº 87.961, de 21 de dezembro 

de 1982 e Decreto s/n de 27 de junho de 1997) serem anteriores ao artigo 68 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT): 

 

...todas as áreas em questão não podem ser reconhecidas 

como remanescentes de comunidades quilombolas, 

considerando o uso e a destinação específica para a 

Estrada de Ferro Carajás – EFC em data que antecede a 

5.10.1988. (processo Administrativo nº 

54230.003794/2004-11) 

 

 Ao negar a propriedade das referidas áreas aos quilombolas, a empresa 

também lhes negou a identidade, pois a identidade quilombola está 

intrinsecamente relacionada ao território. 

 Conforme Caldas e Garcia (2007), o artigo 68 não estabelece o direito ao 

território aos remanescentes de quilombos, este é anterior à norma, ele declara 

esse direito, e o garante. É norma de natureza declaratória, em vez de 

constitutiva. 

Nesse sentido, o argumento da empresa não tem cabimento, pois o Estado 

mesmo reconhece ser a propriedade do território aos remanescentes de 

quilombo preexistente aos atos constitucionais, que são praticados apenas para 

garantir a necessária segurança jurídica aos quilombos. 

Ademais se considerarmos o argumento da empresa em relação somente ao 

território quilombola Santa Rosa dos Pretos, e desconsiderarmos o artigo 68 do 

ADCT, como requer a Vale, ainda assim, sua demanda é absurda haja vista a 

comunidade possuir certidão de domínio da área afetada pela ferrovia, sendo 

sua proprietária de fato e de direito, conforme atestou informação Técnica 

/SR12(MA)/F/F4/Nº08/2010, constante do processo de regularização do território 

quilombola Santa Rosa dos Pretos, no Incra. 

Nessa altura percebemos que, tanto pela ótica do reconhecimento do direito ao 

território, previsto no art. 68 do ADCT, quanto pela ótica do direito privado, tão 



somente do Direito Civil, não deveria haver mais discussões sobre a titularidade 

das terras do Quilombo de Santa Rosa dos Pretos. E por que há? Podemos, 

indiciariamente, perceber que o modo de produção praticado em uma 

comunidade quilombola difere do modo macro praticado no e pelo Estado 

brasileiro. Privilegiam-se os interesses de grandes capitalistas (neste caso 

representados pelos acionistas da empresa privada Vale S/A.) em detrimento da 

população centenária, e seus modos de reprodução e de vida. 

A manifestação técnica do INCRA considerou os argumentos acima expostos e 

indeferiu a impugnação da Vale ao processo do território de Santa Rosa dos 

Pretos, sob a alegação de ausência de provas e manifestações que 

sustentassem a defesa da empresa. No entanto, o parecer jurídico considerou 

procedente o pedido da empresa, alegando que a mesma havia realizado 

negociação das áreas atingidas pela expansão do empreendimento com os 

detentores de posses e que a área afetada do território - 6,9502 ha - não causaria 

danos maiores à comunidade. A decisão final ficou a cargo da Administração 

Central do Incra. 

A manifestação jurídica corrobora o aspecto predominantemente conservador do 

Direito, o qual, ao invés de garantir a aplicação de uma norma constitucional, faz 

prevalecer, no caso concreto, um suposto acordo privado entre partes da 

coletividade e a Vale S/A. Atrela o valor da terra ao seu valor de mercado (o único 

reconhecido em uma sociedade alienada), ignorando todas as dimensões que a 

terra tem para o modo de vida quilombola. Minimiza a Constituição, guardiã dos 

princípios e valores da República brasileira, e potencializa o valor de um contrato 

privado. Ignora as regras de Direito Ambiental e os valores constitucionais 

inerentes. 

No caso do território de Monge Belo, a Vale utiliza um erro cartográfico do Incra 

para demandar a anulação de todo o procedimento do RTID e ainda inserir a 

demanda por exclusão de território maior, considerando o que necessita para a 

duplicação da ferrovia Carajás, utilizando o mesmo argumento dos decretos de 

concessão. 

Assim, a empresa conseguiu parar o processo das respectivas comunidades, 

enquanto realizava procedimentos junto ao Ibama para autorizar a duplicação da 

ferrovia Carajás nos citados territórios, relacionando e condicionando o 



andamento do procedimento de regularização fundiária ao processo de 

duplicação. 

 

Notas sobre o convencimento ou “estratégias infernais” 
 
Poucos meses após a impugnação dos processos de regularização fundiária dos 

quilombolas, a Vale conseguiu, junto ao Ibama, licença de instalação para os 

canteiros de obras da duplicação em alguns trechos da ferrovia, incluindo 

aqueles que atravessavam os territórios quilombolas, condicionando, no entanto, 

o início das obras naqueles territórios à autorização da Fundação Cultural 

Palmares. 

O estudo ambiental que a empresa apresentou ao Ibama para obter o 

licenciamento da duplicação da ferrovia não citava a existência de comunidades 

quilombolas. A única referência a esses grupos sociais se materializava na 

expressão vazia e homogeneizante de núcleos quilombolas, quando há 86 

comunidades quilombolas ao longo de toda a ferrovia. Cada uma com suas 

especificidades e dinâmicas. 

A existência de múltiplos órgãos, que não possuem um banco de dados conjunto, 

faz com que decisões contraditórias sejam plenamente possíveis. Enquanto uma 

área ainda está em processo de titulação no Incra, mesmo possuindo parecer 

favorável da Fundação Cultural Palmares, o Ibama pode autorizar a duplicação 

– por ainda não ter sido documentada a titulação quilombola. 

A Vale S.A., uma vez que não citou a existência das comunidades quilombolas, 

também não apresentou medidas compensatórias nem mitigatórias. Parecer do 

próprio Ibama, emitido no mês de setembro de 2010, apontava as 

irregularidades: não apresentação de identificação e caracterização das 

comunidades, levantamento dos impactos sobre as mesmas e não realização de 

oitiva. 

Todavia, mesmo com todas essas irregularidades, a licença para a duplicação 

foi concedida em dezembro de 2010. 

A partir de então, de empresa que ignora as comunidades, a Vale passou a ser 

empresa presente no território, tanto porque instalou a obra antes da autorização 

da Fundação Cultural Palmares, quanto porque designou uma série de atores 



para assediarem as comunidades em busca do consentimento social ao 

empreendimento. 

Nesse processo, várias foram as estratégias de convencimento: promessa de 

emprego, promessa de realização de benfeitorias, promessa de realização de 

projetos, contratação de pessoas ligadas ao movimento negro para realizar 

mediação junto às comunidades em favor da empresa. 

A Fundação Cultural Palmares foi instada a se pronunciar em relação à obra. Em 

um primeiro momento, apresentou parecer contrário até a empresa 

complementar as deficiências no estudo ambiental, as mesmas apontadas pelo 

Ibama. Uma série de reuniões foram realizadas por determinação do Ibama que 

contaram com a presença da Vale, Incra, Fundação Cultural Palmares. 

Ao mesmo tempo em que a Fundação Cultural Palmares emitia parecer que 

exibia claramente omissões nos estudos da empresa em relação às 

comunidades quilombolas, ela participava de reuniões nas comunidades com a 

Vale, em que não considerava a opinião dos quilombolas em relação ao 

empreendimento, mas reputava inevitável o empreendimento e, junto com o 

consentimento comunitário já levantava as medidas mitigatórias e 

compensatórias que as comunidades  “necessitavam”. 

Participamos de algumas destas reuniões, e o ponto de partida da Fundação 

Palmares era sempre a inevitabilidade da obra de duplicação, restando à 

comunidade escolher as compensações, que eram apresentadas como um 

grande benefício para a comunidade e um ato de generosidade da Vale. Os 

direitos sociais transformados em favores. 

A perspectiva da análise a partir dos direitos dos atores envolvidos não era 

trazida nas conversas. Os moradores das comunidades eram colocados, pela 

instituição que os devia proteger, em uma situação de subalternidade. Mas em 

Monge Belo e Santa Rosa dos Pretos eles não aceitaram este lugar que lhes 

indicaram. 

A Vale apresentava o empreendimento tentando convencer as comunidades da 

sua necessidade, da inexistência de impactos, pois, segundo discurso da 

empresa, as obras restringir-se-iam a faixa de domínio. Programas e 

subprogamas eram apresentados como capazes de mitigar e/ou compensar 

eventuais impactos negativos nas comunidades. Nas reuniões as comunidades 

relatavam os impactos da empresa, os quais eram desconsiderados. 



Realizaram-se várias reuniões com Vale e em seguida com Fundação Cultural 

Palmares em que as comunidades não se sentiam contempladas em suas 

demandas e indagações e recorriam ao Ministério Público Federal ou Defensoria 

Pública da União para denunciar os impactos da duplicação em seus territórios. 

Nas reuniões a empresa buscava obter o consentimento das comunidades ao 

empreendimento. Como o processo da duplicação da ferrovia acabou sendo 

relacionado ao processo de regularização fundiária das comunidades, estas 

rejeitavam a duplicação sob a alegação de que somente considerariam o que a 

empresa apresentava se ela retirasse a impugnação de seus processos. 

O Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública em desfavor de Vale e 

Ibama para cobrar a realização das complementações e medidas mitigatórias e 

compensatórias no estudo. 

A Fundação Cultural Palmares pressionada pela Vale pressionava as 

comunidades a realizarem a oitiva, pois deveria emitir parecer sobre as 

condicionantes do Ibama. 

Não funcionando as estratégias de convencimento, o discurso do empreendedor 

começou a ser pautado pelas alternativas infernais, ou seja, por um conjunto de 

“situações que parecem não deixar outra escolha além da resignação ou da 

denúncia impotente ante a guerra econômica incontornável– aos efeitos do que 

ela chama de ‘feitiçaria capitalista’”. (Stengers y Pignarre, 2005: 39-40; citado em 

Acserald, 2013). A Vale retiraria a impugnação se as comunidades liberassem a 

porção de território necessária para a duplicação. Para ter acesso a um direito, 

deveriam abrir mão de outro, a plena autonomia sobre seus territórios. 

Pressionadas devido à intensificação dos conflitos em seus territórios6, em 2012 

as comunidades acordam com Vale a exclusão da porção de terra referente à 

ferrovia em troca da retirada da impugnação ao processo. O acordo, homologado 

judicialmente no processo da Ação Civil Pública, previu outras obrigações à Vale 

e também à Fundação Cultural Palmares, Ibama e Incra. 

Nesse sentido, a Vale S.A. se obrigou a construir quatro diferentes viadutos por 

sobre a ferrovia (para propiciar maior segurança na travessia), à reparação de 

dano ambiental (desentupimento de igarapé assoreado pela ferrovia), 

                                                
6 Aumento do desmate das áreas de reserva das comunidades por fazendeiros e moradores de 
um projeto de assentamento instalado pelo próprio Incra no território; aparecimento de supostos 
donos de terra. 



assistência à saúde e educação (construção de escola e realização de um 

estudo sobre a saúde da população quilombola). Ao Incra, coube a apresentação 

de cronograma da regularização territorial. 

Após o acordo, imediatamente a Fundação Cultural Palmares emitiu parecer 

favorável às obras de duplicação nos respectivos territórios quilombolas, mesmo 

sem que se tivesse feito a Consulta prévia, nos termos da Convenção 169 da 

OIT. 

Hoje, passados três anos da assinatura do acordo, as obrigações assumidas 

pela Vale e demais atores não foram cumpridas totalmente. 

O processo de regularização das comunidades quilombolas andou um pouco em 

função das manifestações das mesmas que em 2014 interditaram a ferrovia 

Carajás por uma semana obrigando comitiva Interministerial a ir ao Maranhão 

dialogar sobre a pauta quilombola estadual. Diversas lideranças quilombolas 

estão sendo processadas por exercerem o legítimo direito ao protesto e outras 

estão sendo investigadas em inquérito na polícia federal. Em 2014 um 

quilombola foi atropelado na ferrovia em uma das comunidades em que se 

solicitou a construção de viaduto. 

A Vale unilateralmente alterou o cronograma de construção dos viadutos, tendo 

a Justiça federal fixado multa em relação a isso. O Ministério Público Federal se 

manifestou também pela incidência de multa à empresa pelo atraso na 

construção dos viadutos e pelo descumprimento das obrigações dos demais 

atores envolvidos. 

A comunidade Santa Rosa dos Pretos permanece firme na exigência do respeito 

a seus direitos, entre eles a consulta, mesmo que não possa mais ser realizada 

efetivamente, haja vista o caráter prévio não mais se configurar. Sofre, no 

entanto, um processo de desqualificação e isolamento em relação às outras 

comunidades que estão tendo acesso a pequenos projetos pela empresa. O 

discurso disseminado é que a comunidade não está tendo acesso aos mesmos 

por se recusar à realização da consulta. 

A Vale atribuiu aos quilombolas a responsabilidade pela queda de produção 

naquele trimestre. 

Anote-se que, em julho de 2015, houve a edição do decreto de titulação da terra 

quilombola de Santa Rosa dos Pretos e a suspensão parcial das obras da 

Estrada de Ferro Carajás pela justiça brasileira. Todavia, as estratégias 



intimidatórias continuam, e o não cumprimento dos acordos e legislação 

garantidora dos direitos também. 

 

 

Os limites dos direitos sociais no capitalismo democrático 
 

Em um capitalismo democrático os direitos sociais sempre serão limitados. Para 

sua defesa, precisamos de seres humanos genéricos comprometidos com a 

humanidade e que, mesmo neste tipo de sociabilidade, estejam menos presos 

ao egoísmo individualista e ao culto do deus Mamom. O alcance do direito social 

de acesso à terra não supera a ordem capitalista, porém, para aquelas pessoas 

envolvidas houve um ganho, mesmo que limitado ao direito conquistado, e não 

generalizado na pertença a sociedade. 

A análise do embate entre o direito ao território, possuído pelos quilombolas e 

garantido pela legislação pátria, e o poder concreto do capital deve passar pela 

análise do capitalismo. No contexto do mercado mundial em que nos 

encontramos, a burguesia conquistou, finalmente, o domínio político exclusivo 

no Estado representativo moderno. O poder do Estado moderno não passa de 

um comitê que administra os negócios comuns da classe burguesa como um 

todo. (MARX, 2008:11-12) 

As múltiplas determinações aparentes no contexto apresentado, revelando suas 

particularidades, se devidamente mediadas, alçançarão a uma manifestação da 

totalidade burguesa na concreticidade do conflito. 

A civilização, representada pela multinacional, seu modelo de domínio da 

natureza, seus planos de cargos e salários, as divisas que gera para o país, são 

a própria civilização imposta pelo modo burguês de produção, e excluem 

facilmente no ideário comum o atraso representado pelas comunidades 

tradicionais (quilombolas). 

A duplicação de uma ferrovia que praticamente doa o subsolo brasileiro, 

deixando um rastro de degradação humana e ambiental, poluição, trabalho 

escravo, pobreza, miséria, é a personificação do que chamam desenvolvimento. 

E esta é uma das determinações importantes neste panorama. 



A mera existência de normas jurídicas que garantem os direitos das 

comunidades contra hegemônicas não tem alterado substancialmente a forma 

como esses direitos são reconhecidos em nossa sociedade 

Como leciona Vera da Silva Telles: 

 

(...) a descoberta da lei e dos direitos convive com uma 

incivilidade cotidiana feita de violência, preconceitos e 

discriminações; em que existe uma espantosa confusão 

entre direitos e privilégios; em que a defesa de interesses 

se faz em um terreno muito ambíguo que desfaz as 

fronteiras entre a conquista de direitos legítimos e o mais 

estreito corporativismo; em que a experiência democrática 

coexiste com a aceitação ou mesmo conivência com 

práticas as mais autoritárias; em que a demanda por 

direitos se faz muitas vezes numa combinação aberta ou 

encoberta com práticas renovadas de clientelismo e 

favoritismo, que repõem diferenças onde deveriam 

prevalecer critérios públicos igualitários. É uma sociedade 
em que o eventual atendimento a reivindicações está 
longe de consolidar os direitos como referência 
normativa nas relações sociais, de tal forma que 
conquistas alcançadas podem ser desfeitas ou 
anuladas, sem que isso suscite o protesto e indignação 
de uma opinião pública crítica; em que as práticas de 

organização, representação e negociação se generalizam 

com dificuldade para além dos grupos mais organizados 

por conta de uma gramática social muito excludente que 

joga maiorias fora do poder de interpelação de sindicatos, 

partidos e organizações civis; em que a conquista do 

espaço público e a descoberta do sentido da ação política 

na sua capacidade de alterar o “já dado” e descortinar 

horizontes de futuros possíveis, vem sendo minada por 

uma desesperança crescente alimentada por uma crise 

econômica devastadora que destrói projetos, desorganiza 



formas de vida e parece destituir o futuro de qualquer 

significado positivo. (TELLES, 1999: 141-142) 

 

Segundo a autora vivemos propriamente um apartheid social no Brasil, já que 

apesar da linguagem jurídica constante na Constituição trazer o reconhecimento 

e tornar públicas inúmeras carências, a esperança de cidadania e generalização 

dos direitos esbarra numa cultura de negação desses mesmos direitos. 

Em casos como de Santa Rosa e Monge Belo, notadamente incluído no que a 

autora define como padrão emergente de conflitos (1999: 147), já que não é 

possível equalizá-lo na dinâmica binária permitido/interdito, a exigência de 

justiça diz respeito não tanto à aplicação equânime da lei, mas às regras de uma 

equidade que restabeleça equilíbrios rompidos, compense assimetrias de 

posições e defina o conjunto de prerrogativas e garantias dos desiguais. 

Nos deparamos, em todo o desdobramento do conflito, na própria negação do 

direito civil clássico, que, por estar comprovadamente ao lado daqueles que não 

estão inseridos no modo de produção capitalista, não é efetivado, mesmo 

existindo um documento que seria mais do que suficiente se, hipoteticamente, 

tivesse sido apresentado no processo pela Vale S/A (transcrição do testamento 

de Joaquim Raimundo Nunes Belfort – Santa Rosa;  e o documento de 

transferência de terras – Monge Belo). Como negar Marx neste contexto: (...) 

Suas ideias são de propriedade, assim como o Direito não é nada mais que a 

vontade de sua classe erigida em lei, uma vontade cujo conteúdo é determinado 

pelas condições materiais de vida de sua própria classe. (MARX, 2008: 36) 

Não sendo suficiente o próprio direito tradicional estar ao lado de Santa Rosa e 

Monge Belo, ainda temos regras de direitos humanos contemporâneos, 

positivadas em nossa Constituição e em Tratados Internacionais ratificados pelo 

Brasil (os quais também possuem status de norma Constitucional). A vida, seus 

modos de produção e reprodução, sua cultura, sua terra, seus valores, saúde, 

tradição, estão constitucionalmente garantidos. Mas, seletivamente, se escolhe 

não aplica-los, em virtude de um princípio axiológico que se sobrepõe – no 

capitalismo tudo pode ser mercadoria. 

Além de todo embate jurídico, houve forte mobilização política, seja na ocupação 

do INCRA em São Luís do Maranhão, por mais de uma vez, a ocupação da 

Estrada de Ferro Carajás, denúncia sobre as irregularidades dos processos de 



licenciamento, de morte e ameaças de morte de lideranças, de desastre 

ambiental, no entanto, em coro com Telles: 

 

(...) longe de se dar por resolvida, a relação dos 

movimentos sociais com o universo da lei reabre o difícil 

problema de sua eficácia em garantir e universalizar 

direitos. A capacidade dos grupos sociais de fazer uso de 

suas prerrogativas é muito diferenciada; os benefícios 

sociais são distribuídos de modo desigual, conforme o 

poder de barganha e pressão dos grupos mais 

organizados; as garantias não se generalizam; e, como 

mostra José Eduardo Faria, o jogo de forças se projeta por 

inteiro nas interpretações não-convergentes (e muito 

menos unitárias de princípios legais) e na “aplicação 
seletiva” de códigos e leis, segundo as alterações dos 
vários grupos e interesses envolvidos em sua 
capacidade de articulação, conflito e barganha. 
(TELLES: 148-149). 

 

Neste sentido, também é pertinente recordar a crítica marxista aos direitos do 

cidadão. Diferentemente dos direitos humanos, que são em parte direitos 

políticos, e que somente são exercidos em comunhão com outros, os direitos 

dos cidadãos está circunscrito ao membro da sociedade burguesa. É o direito do 

homem egoísta, do homem separado do homem e da comunidade. (MARX, 

2010: 48) 

 

Antes de tudo constataremos o fato de que os assim 

chamados direitos humanos, os droits de l’homme, 

diferentemente dos droits du citoyen, nada mais são do que 

os direitos do membro da sociedade burguesa, isto é, do 

homem egoísta, do homem servil. A liberdade  equivale, 

portanto, ao direito de fazer e promover tudo o que não 

prejudique a nenhum outro homem...Trata-se da liberdade 

do homem como mônada isolada recolhida dentro de si 



mesma. (...) Trata-se do direito a essa separação, o direito 

do indivíduo limitado, limitado a si mesmo. A aplicação 

prática do direito humano à liberdade equivale ao direito 

humano à propriedade privada (MARX, 2010: 49) 

 

Bourdieu também nos auxilia na compreensão da limitação dos direitos 

humanos, e o papel do Direito: 

 
Não é por acaso que os portadores da reivindicação 

universalista são juristas que, diante da sua autoridade 

graças ao direito, porão sua competência jurídica serviço 

da universalização de seus interesses particulares de 

possuidores de um capital particular de jurista. Os juristas 

desempenham, é evidente, um papel fundamental na 

construção do Estado porque são ao mesmo tempo juiz e 

parte interessada (...) o que não exclui que os juristas, 

pondo-se cada vez mais como um campo, também estejam 

divididos, e que outros juristas ponham sua competência 

jurídica a serviço da defesa de um outro fundamento 

possível da autoridade, a saber, a autoridade de base 

constitucional. (BOURDIEU, 2014: 353) 

  
 
Nossa Constituição Federal dispõe no artigo 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias: aos remanescentes das comunidades de quilombos 

que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, 

devendo o Estado emitir-lhes os respectivos títulos. (BRASIL, Constituição 

Federal) Em sede de tratados internacionais, o Brasil é signatário do Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1992), onde está 

disposto que o Brasil deve adotar todas as providências necessárias para a 

eficácia destes direitos. Temos também a Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho (2004), que determina que sejam garantidos os direitos 

dos povos cujas condições sociais, culturais e econômicas os distingam de 

outros setores da coletividade nacional. 



Apesar de possuírem o direito ao território, por todos os fundamentos 

anteriormente expostos, foram pressionados até entrarem em acordo com a Vale 

S/A, cedendo parte de seu território “em troca” da retirada da impugnação de seu 

processo. Além da construção de quatro diferentes viadutos por sobre a ferrovia 

(para propiciar maior segurança na travessia), à reparação de dano ambiental 

(desentupimento de igarapé assoreado pela ferrovia), assistência à saúde e 

educação (construção de escola e realização de um estudo sobre a saúde da 

população quilombola). Após esse acordo, a Fundação Palmares emitiu parecer 

favorável à duplicação, ignorando a ausência de consulta prévia. Claro exemplo 

de aplicação seletiva da lei. Apesar de encontrarmos essa expressão em Telles, 

Bourdieu é um autor fundamental para a compreensão da distorção dos textos 

legais em favor de alguns poucos: 

 

(...) Para compreender qualquer texto, sempre devemos 

saber que temos, de um lado, um espaço de textos e, de 

outro, um espaço de produtores de textos, e que somos 

obrigados a ligar a estrutura do espaço dos textos à 

estrutura do espaço dos produtores de textos para 

compreender por que os textos são o que são. (2014: 353) 

 

E acompanhamos a indignação de Marx: 
 

Fato enigmático é ver um povo que está começando a se 

libertar, a derrubar todas as barreiras que separam os 

diversos membros do povo, a fundar um a comunidade 

política, é ver esse povo proclamar solenemente a 

legitimidade do homem egoísta. ... Esse fato se torna ainda 

mais enigmático quando vemos que a cidadania, a 

comunidade política, é rebaixada pelos emancipadores à 

condição de mero meio para a conservação desses assim 

chamados direitos humanos e que, portanto, o citoyen é 

declarado como serviçal do homme egoísta; quando vemos 

que a esfera em que o homem se comporta como ente 

comunitário é inferiorizada em relação àquela em que ele 



se comporta como ente parcial; quando vemos, por fim, 

que não o homem como citoyen, mas o homem como 

boourgeois é assumido como homem propriamente dito e 

verdadeiro. (MARX, 2010: 49) 

 

Pudemos perceber, a partir do estudo proposto, que a liberdade dos quilombolas 

seguirem com seu modo de vida, mesmo que havendo garantias para isso, não 

existe na medida em que passa a conflitar com interesses do capital, pois, as 

instituições democráticas forjadas nesse modo de produção são preparadas 

apenas para a garantia dos direitos humanos do homem individual, e deve ser 

abandonada assim que começa a entrar em contradição com seus fins, com 

esses direitos humanos. (MARX, 2010: 51) 

Concordamos que a organização social, e a reivindicação de direitos pelas 

classes populares organizadas interfere no processo de previsão formal de 

direitos de cidadania. Todavia, não nos pode escapar, a utilização da absorção 

destas demandas como componente de legitimação e continuidade. 

Ainda para reforçar a escolha do caso para estudo, mesmo a obrigação de 

realizar obras compensatórias, consideradas condicionantes para continuidade 

da duplicação – que se reduzem a construção de viadutos e passagens de nível 

para que os moradores das localidades onde o trem passa possam transpor seus 

territórios – não têm sido realizadas. Ações civis públicas intentadas pelo 

Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União e por entidades 

populares, já paralisaram a obra da duplicação, contudo, por apenas 45 dias, 

pois o Tribunal Regional Federal da 1ª Região “considerou que apesar da 

ilegalidade, as obras deveriam ir adiante porque sua paralisação causava grave 

lesão a ordem e a economia públicas. (ASPECTOS JUDICIAIS DOS...2014) 

Para nos aproximarmos da resposta ao problema que nos propomos - levando-

se em consideração os mecanismos constitucionais de participação social e a 

refração da questão social presente na disputa política pelo uso do solo, quais 

são os limites de influência das classes subalternas na decisão sobre a ocupação 

e uso da terra frente a pressão do capital por mais infraestrutura? - faremos 

estudos aprofundados sobre a formação social do Brasil e como a população 

negra tem sido percebida neste contexto; o desenvolvimento e aprofundamento 

da manifestação da questão social referente ao uso do solo no Brasil e no 



Maranhão, as disputas e o tensionamento a partir da previsão de direito de 

propriedade aos quilombolas sobre suas terras tradicionais, a partir da 

Constituição de 1988; o modelo de desenvolvimento adotado pelo Brasil; a crítica 

marxista da democracia; o reformismo burguês, o novo reformismo e o 

revisionismo; a democracia brasileira e o desenvolvimento dos mecanismos de 

participação relativos ao uso e ocupação do solo; as variáveis da participação 

(grilagem, pistolagem, usos contra hegemônicos, terras tradicionais); os 

resultados alcançados a partir dos mecanismos de participação para escolha da 

destinação do solo em terras quilombolas quando em confronto com interesses 

do capital e no caso específico da duplicação da Estrada de Ferro Carajás; 

perspectivas de trabalho do assistente social diante das respostas anteriores [se 

o projeto reformista ou o projeto revolucionário (MONTANO, 2006: 144-145)]. 

Esse modus operante também é vislumbrado nas questões ecológicas que 

envolvem o conflito entre os proprietários das terras quilombolas e os grandes 

capitalistas encabeçadores dos grandes projetos. São as sequelas que devem 

ser tratadas como efeitos colaterais do desenvolvimento que não pode parar. A 

construção de uma ponte, ou uma pensão vitalícia, deve resolver o problema de 

não ter mais o lugar de reprodução dos seus modos e meios de vida, mesmo 

que legitimamente a eles pertencessem. E depois ainda são criticados por 

“dependerem” dessas “bolsas” governamentais. 

Se olhada a questão e inserida na totalidade complexa social, a terra ficaria com 

quem de direito, que se reproduziria, e teria sua interdependência com 

dignidade. Mas, sempre a classe dominante consegue transformar o que é de 

direito em favor, em reparação, em sequela. 

 

Considerações finais 

 

A diferença de tratamento quanto ao poder de influência dos populares é acirrada 

quando se trata de construção de obras para subministrar infraestrutura ao 

grande capital (hidrelétricas, ferrovias, portos, hidrovias ou rodovias) e para a 

realização do projeto de desenvolvimento econômico determinado pelos 

opressores. Neste contexto fica muito difícil negar a existência de dois pesos e 

duas medidas. 



O modelo de desenvolvimento econômico escolhido pelo Brasil, aplicado 

violentamente no estado do Maranhão, vem acirrando os conflitos por terras, 

uma vez que privilegia índices econômicos alcançados pelo agronegócio e 

empresas multinacionais em detrimento dos fatores de desenvolvimento humano 

- desenvolvimento local com respeito ao meio ambiente e à população7. Em 

virtude disto, e do poder econômico que o acompanha, os direitos fundamentais 

são ignorados, inclusive pelos tribunais. Dentre as comunidades que sofrem com 

esta realidade, os remanescentes de quilombos têm sido alvo recorrente da 

disputa violenta por território – com grileiros, agronegócio e com a Vale S.A. 

Para delinearmos o estudo de caso aqui proposto, alguns dados são muito 

importantes. O Programa Grande Carajás tem como principal agente a empresa 

Vale S.A. que atua na mineração na Serra de Carajás, é dona do Porto de Ponta 

da Madeira em São Luís/MA e possui concessão de uso da Estrada de Ferro 

Carajás – que sai de Paraupepas/PA e segue até São Luís/MA. No caminho gera 

poluição de rios, mortandade de animais e de pessoas, devastação ambiental, 

trabalho escravo, extração ilegal de madeira, entre outras mazelas. Gera poucos 

empregos e grandes lucros para a multinacional. 

No caso específico da duplicação da Estrada de Ferro Carajás a questão agrária 

(ou fundiária) tem se manifestado com clareza como refração da questão social. 

Somado ao fato que o Maranhão é um dos estados com maior concentração de 

terras e com o maior número de conflitos e assassinatos de lideranças 

campesinas, a presença de territórios quilombolas ao longo da ferrovia tem 

atrapalhado os projetos da Vale S.A., que atua junto ao Incra, Fundação Cultural 

Palmares e Iterma (Instituto de Colonização e Terras do Maranhão) para atrasar 

a entrega dos títulos de propriedade aos quilombolas (pois o processo de 

licenciamento de obras em territórios tradicionais tem mais condicionantes do 

que em geral).8 Anote-se que o aporte legal está pronto, os movimentos 

                                                
7 Discutimos esta questão no artigo intitulado: A Lei do Babaçu Livre: uma estratégia para a 

regulamentação e proteção da atividade das quebradeiras de coco no Estado do Maranhão 

(2014) o qual foi encaminhado para a Assembleia Legislativa Estadual do Maranhão através do 

deputado Bira do Pindaré, dando elementos para o fortalecimento do debate sobre o projeto de 

lei, sendo, inclusive, citado em publicação da Carta na Escola. 
  
8 Nos dias 22 a 27 de setembro de 2014, trinta e cinco comunidades quilombolas da região de 
Itapecuru Mirim ocuparam a Estrada de Ferro Carajás, reivindicando o reconhecimento e 



populares inseriram na Constituição do Estado do Maranhão, em 1989, o direito 

dos remanescentes de quilombos ao título de proprietários de suas terras 

tradicionais. 

Nesta guerra declarada tem ocorrido um processo de extermínio da população 

negra, com assassinatos de lideranças, despejos, invasões de terras e execução 

de grandes projetos de investimento sem consulta prévia. 

Para a consecução das obras, adota-se um conceito de desenvolvimento e um 

modus operandi muito próximo ao empregado pelo governo militar e pelos 

governos democráticos que o seguiram, sendo necessário perquirir a situação 

dos atingidos pelos efeitos da construção e atual projeto de duplicação da 

ferrovia, em particular, as comunidades quilombolas. Para isso, é útil que se 

realize um inventário das inúmeras violações aos direitos humanos nestes locais 

e que se reflita sobre os dados apresentados no Mapa de Conflitos Envolvendo 

Injustiça Ambiental e Saúde, elaborado pela Fundação Oswaldo Cruz. 

A instalação das discussões pela Fundação Cultural Palmares – também 

responsável pela avaliação antropológica que antecede a titulação e também 

pela efetivação da participação das comunidades na busca do consenso pela 

duplicação (conflito de interesses?), já se iniciam pressupondo que a única saída 

para a comunidade é concordar com a obra, e que, no máximo, poderão solicitar, 

em troca, a construção de um viaduto (o qual não era necessário antes) – e como 

isso é bom para a comunidade!9 

Acompanhamos de perto essa problemática, e, procurando problematizar a 

questão com as comunidades atingidas pela mineração e pela duplicação da 

Estrada de Ferro Carajás, juntamente com a rede Justiça dos Trilhos, 

participamos da elaboração da cartilha intitulada Que Trem é Esse? – distribuída 

e discutida a partir dos problemas que nos eram relatados. (DMITRUK, SILVA, 

et all: 2011) 

                                                
titulação de suas terras (A Luta por..., 2014). Segundo o Centro de Cultura Negra do Maranhão, 
existem 527 comunidades quilombolas no Estado, com uma população de aproximadamente 
1.362.567 pessoas. (Pauta de reivindicações..., 2014). 
9 Tratei desta questão na V Jornada Internacional de Políticas Pública, de 23 a 26 de 2011 – 
UFMA-São Luís/MA, na mesa: Povos e Comunidades Tradicionais: o direito e os obstáculos ao 
processo de reconhecimento dos grupos sociais no Brasil, com a comunicação intitulada 
Desenvolvimento Insustentável. Participei de reuniões preparatórias das audiências em Santa 
Rosa dos Pretos e Pedrinhas, no município de Santa Rita-MA. 



A complexidade desta questão tem sido negada, e as informações totalmente 

sonegadas. Toda luta entre comunidades tradicionais e obras de infraestrutura 

do capital são apresentadas como a luta entre o atraso e o futuro. Mas veremos 

que não é isso o que está em jogo. Longe do desenvolvimento humano, a única 

motivação do capital é o lucro – ao custo de vidas e do meio ambiente, servindo 

a democracia como fachada legitimante deste processo. 

Por tudo isso, insta urgentemente investigarmos como e se a participação social 

pode tensionar o sistema de classes em um Estado capitalista, e o caso da 

duplicação da Estrada de Ferro Carajás é paradigmático neste sentido, pois 

coloca em pauta tanto os direitos previstos na constituição pela pressão popular 

na democracia representativa, como os mecanismos de participação direta 

(audiências públicas, conferências). 

Concordamos com NETTO (1992) que a existência ou ausência deste embate 

pode gerar dois extremos nos Estados capitalistas – o estado de bem estar social 

ou o fascismo. Em nossa pesquisa, a imposição de condicionantes não pode ser 

considerada como o grau máximo de resistência a essas obras, pois estas 

constituem-se por si mesmas (somados os efeitos da obra) mais uma estratégia 

de colonização do mundo da vida pelo capital. 
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