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Resistência e solidariedade

A luta pela terra (definida como território sagrado) e pelo Bem Viver, pelo direito a cultura, move a
articulação que vai fortalecendo, a cada dia, a Teia
de Povos e Comunidades Tradicionais do Maranhão,
que envolve quilombolas, indígenas, quebradeiras
de coco, pescadores, camponeses, sertanejos. Entre
os dias 7 e 10 de dezembro de 2017, a Teia realizou
seu sétimo encontro estadual, chamado de encontrão. Trata-se de um processo onde fica evidente a
resistência e a solidariedade política. No momento
em que o país vive uma série de retrocessos para a
classe trabalhadora, com um modelo de “desenvolvimento” assassino avançando sobre o Maranhão,
com a estrutura oligárquica local permanecendo intacta, a Teia surge no fim do túnel, com suas velas
acesas, tambores e maracás. Sobre a Teia, esta edição traz um editorial (página 3) e a carta do encontrão (página 2). Além dessas duas, em outras oito
páginas são abordados assuntos que diretamente ou
indiretamente estão ligados a Teia, inclusive o seminário Comunicação e Poder no Maranhão (páginas
6 e 7), que trata de uma antiga política que financia
ricos e silencia pobres...

Entrevista Claudia Santiago
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Teia de Povos e Comunidades Tradicionais do Maranhão

Referência em
comunicação
popular
Fundadora do Núcleo Piratininga de Comunicação
(NPC), ao lado de Vito Giannotti, fala sobre a articulação da comunicação popular no Brasil, do seminário ocorrido no Maranhão tratando desse assunto, do
curso anual do NPC, da importância das organizações
negras e indígenas para a luta de classes em nosso
país, de formação politica e de cinema.
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CARTA ABERTA

Os tambores da Teia. Uma vivencia que anima a luta, a resistência e a solidariedade. Luta pela terra (o território sagrado), pelo Bem Viver, direito a cultura

Nós, comunidades quilombolas, quebradeiras de coco, pescadores, camponesas, sertanejas, povos indígenas Awá-Guajá, Ka’apor, Krenyê, Tremembé,
Krepym Kateje, Akroá-Gamella, Krikati
e Gavião, organizações aliadas e parceiras - CPT, CIMI, MIQCB, MOQUIBOM,
JORNAL VIAS DE FATO, NERA/
UFMA, NÓDOA, GEDMA/UFMA, COOPERAXION, QUILOMBO URBANO,
RE(O)CUPA e MAB reunidos no Quilombo Cocalinho (município de Parnarama), no sétimo Encontrão da Teia de
Povos e Comunidades Tradicionais do
Maranhão, nos reunimos para compartilhar experiências de luta, resistência,
insurgência e solidariedade.
A partir do tema desse encontro,
“Nosso Território Sagrado: bem viver,
memória, luta e esperança”, a teia se
fortalece como espaço de articulação e
ação, animando os nossos projetos de vidas, pautados no bem viver, pelo direito
e respeito a nossa cultura e autonomia. E
quando falamos em autonomia, tratamos
do direito a nossa organização, nossa
própria educação, medicina tradicional e
práticas de produção.
Sabemos e reavaliamos que, juntos,
temos o poder de enfrentar o poder econômico e o poder político, que sobrevive
abrigado nas instituições públicas.
No campo, a violência contra nós parte do latifúndio e do grande capital, de
empresas como Vale, Suzano, WTorres,
Costa Pinto, associado ao poder judici-

ário, que segue criminalizando nossos
movimentos, organizações e lideranças,
determinando trágicos e injustificáveis
despejos.
O Cocalinho é um exemplo disso, um
território centenário, demarcado pelo
toque da Caixa do Divino, hoje cercado
pelo eucalipto, soja e fazendas de gado.
Mais um quilombo que, um dia, chegou a
ser apontado como “invasor”. Nesse ambiente, vários dos nossos vivem ameaçados, como é o caso de Gil Quilombola,
Jainara Krepym e tantos outros.
Em São Luís, assim como nos demais
munícipios do Estado, as grilagens cartoriais, as fraudes escandalosas, continuam sendo feitas para servir a interesses
criminosos. Um exemplo citado em nosso encontro foi o caso da Comunidade
do Engenho (em São José de Ribamar),
território indígena, objeto das ações ardilosas do ex-deputado Alberto Franco,
figura que também manobra por dentro
do Judiciário. Outro exemplo dramático
é o que está sendo vivido pela Comunidade de Cajueiro, localizada em São
Luís, dentro da Resex Tauá Mirim e que
abriga o território sagrado do Terreiro
do Egito. Com a conivência do Estado, a
comunidade Cajueiro vem sendo brutalmente violentada pela ação da WTorres,
interessada na instalação de um porto
privado, ilegal e desnecessário.
Assumimos o compromisso e o desafio de manter a nossa unidade, ampliar
e fortalecer nossas alianças, sempre na

perspectiva de defender e garantir nossos TERRITÓRIOS SAGRADOS e nosso BEM VIVER. Tudo isso, sabendo da
necessidade de dar visibilidade a nossa
caminhada, fortalecendo uma comunicação que; além de informar, denunciar, registrar e mobilizar; possa também atuar
na nossa formação.
E assim, plantando simbolicamente os
ancestrais fundadores do Cocalinho, retor-

namos as nossas comunidades, com nossa
esperança renovada e ampliada, com a força dos nossos encantados, orixás, Jesus de
Nazaré, tendo a certeza que cuidar da outra, do outro e do mundo faz bem.
Cocalinho (MA), 10 de dezembro de 2017.
Teia de Povos e Comunidades
Tradicionais do MA
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No ritmo da resistência e da solidariedade!

A roda da Teia de Povos e Comunidades Tradicionais do Maranhão, durante o seu sétimo encontrão. A luta pela terra e pelo direito ao Bem Viver.

É uma roda. Começa com tambores e
maracás. E termina com tambores e maracás. Mas não sãos aqueles instrumentos
apropriados pelo mercado, carnavalizados, associado a uma sociedade voltada
para o lucro e o consumo. Não é exatamente apresentação. É vivência. E no
meio de diferentes ritmos, percussões e
cantorias, tem uma ação política. Na verdade, trata-se exatamente de uma articulação para uma ação política. Nas letras
das cantorias se ouve citações do tipo, “já
chega de tanto sofrer! Já chega de tanto
esperar! A luta vai ser tão difícil, na lei ou
na marra nós vamos ganhar...”.
Estamos falando da Teia de Povos e
Comunidade Tradicionais do Maranhão,
que reúne quilombolas, indígenas, quebradeiras de coco, sertanejos, pescadores,
ribeirinhos, camponeses. Essa Teia realizou, entre os dias 7 e 10 de dezembro
de 2017, seu sétimo encontrão. O local
escolhido foi o Quilombo Cocalinho, comunidade centenária, que está na sexta
geração, cercado pelo latifúndio grilado;
criações de gado, soja e eucalipto.
A empresa Suzano (que plantou os
desgraçados pés de eucalipto) é a maior
agressora do Cocalinho, assim como de
boa parte do Maranhão. Nesse quilombo
a Suzano, além de tentar expulsar a comunidade, destruiu florestas e uma imensa lagoa, com uma nascente de água. Esse tipo
de crime sócio ambiental é comum no Maranhão. E é motivado sempre pelo mesmo
dito “desenvolvimento”. E para matar e/ou
expulsar as comunidades de suas terras, essas empresas contam com o histórico apoio
de um degenerado “Estado democrático de
direito” e seus usurpadores.
A Teia se opõe a esse tipo de violência
e trata do “Bem Viver”. Trata do direito a

um modo de existir, de um (outro) modo
de vida. A luta pela terra - identificada
como território sagrado - e a memória dos
povos, estão no centro das ações da Teia.
A articulação envolve culturas com um
profundo respeito aos mais velhos (aos
ancestrais). Em muitos casos existem regras, acordos, que atravessam gerações e
tem uma força maior que as leis advindas
do Estado. É uma conversa bem diferente
do que hoje predomina na “jovial” sociedade brasileira. A mesma que despreza a
sabedoria dos antigos, com as “divindades” identificadas nos cosméticos, modismos e cirurgias plásticas, com a juventude
tornando-se um valor em si mesmo, não
“apenas” uma essencial força e possibilidade renovadora.
O movimento da Teia é ambientalista.
Mas não na perspectiva dos ecologistas
urbanos. Seus povos e comunidades falam em preservar água, florestas, a partir
da herança indígena e africana. Para as
quebradeiras de coco do Maranhão, por
exemplo, que vivem do extrativismo, as
palmeiras de babaçu têm nomes. Elas
conversam com as palmeiras. A relação
com a natureza é algo profundo. No final desse encontrão, para homenagear os
sete fundadores do Quilombo Cocalinho,
foram plantadas sete árvores, na beira da
antiga lagoa violentada pela Suzano.
E como estamos falando de cultura, a
religiosidade faz evidentemente parte desse processo. Tudo a partir da herança dos
povos que foram roubados, oprimidos,
sequestrados e escravizados, não dos exploradores (colonizadores) que chegaram
da Europa e depois dos EUA, com seus
templos e crucifixos de ouro, ternos e
gravatas... No dia 8 de dezembro, no Cocalinho, foi realizada uma belíssima pro-

cissão, onde a comunidade (junto com a
Teia), com suas velas acesas, prestou sua
homenagem anual ao Divino Espírito Santo e aos fundadores da comunidade, uma
celebração que ocorre sempre no “dia de
Nossa Senhora da Conceição”.
Na Teia, a luta de classes está evidentemente presente. É uma reação social a partir dessa violência chamada Brasil, fruto
da invasão, tortura, estupro e escravidão.
Ao longo do encontrão (que reúne gente
de todas as regiões do Maranhão), além da
troca de experiências, são feitos vários relatos, muitos deles emocionados, tratando
de conflitos, assassinatos, ameaças, atentados, censura, cooptação, além de várias
falas citando o desejo de liberdade, de derrubada de cercas, de resistências, de luta
por direitos, solidariedade. Um cenário
onde o povo (por conta da força desonesta
do Estado) em muitos casos sai do papel
de vítima, acusado de invasão.

Trata-se, em várias situações, de uma
verdadeira guerra, travada nos chamados
“rincões” de um país que normalmente não
se reconhece, não se identifica, desconhecendo sua verdadeira história e cultura.
E assim foi esse sétimo encontrão da
Teia, quatro dias onde os mais de 200 integrantes e apoiadores ficaram hospedados
nas acolhedoras casas dos moradores de
Cocalinho ou abrigados em barracas e redes
armadas no belo sítio que sediou o evento,
com dezenas de mangueiras, cajueiros e
palmeiras de babaçu. Comendo e bebendo
nas cuias, num processo participativos onde
homens e mulheres assumiam o chamado
serviço “doméstico”. (Qual será o serviço
selvagem? Irracional? Seria o da Suzano?)
Num Brasil que vive hoje um ambiente de retrocesso e retiradas de direitos dos
trabalhadores, a subversão da Teia fala em
descolonizar. Por isso ela é radical. É fundamental. É necessária.

Ao final do encontrão da Teia foram plantadas sete arvores em homenagem aos
fundadores da comunidade quilombola do Cocalinho.
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ENTREVISTA CLAUDIA SANTIAGO

“Aceitei a cuia”

Nossa entrevistada desta edição é
Claudia Santiago, jornalista, historiadora, cinéfila e educadora. Ela fundou
o Núcleo Piratininga de Comunicação
(NPC), ao lado de Vito Giannotti, com
quem foi casada. Vito é um dos nomes
mais importantes da comunicação sindical, popular e comunitária no Brasil,
falecido em 2015.
Em 2017, Claudia esteve duas vezes
no Maranhão, onde já havia dado cursos
há mais de dez anos. Nessas passagens
recentes, visitou o Quilombo Santa Rosa
(Itapecuru) e teve contato com os articuladores da Teia de Povos e Comunidades Tradicionais. Ela diz que passou
“por uma grande mudança de hábitos

após esse contato”. Ainda este ano, no
Maranhão, foi palestrante e acompanhou de perto todas as atividades do I
Seminário Comunicação e Poder. Logo
após sua estada entre nós, o NPC realizou em novembro, no Rio de Janeiro, a
23ª edição do seu respeitado e concorrido curso anual. A agenda política maranhense entrou na pauta do curso.
O NPC é uma escola de formação
política, com ênfase na comunicação e
na história das lutas dos trabalhadores e
das lutas sociais. Localizado no Rio de
Janeiro, com atuação em todo o pais, já
tem 23 anos e é referência no estudo da
comunicação, atuando há mais de duas
décadas na formação de movimentos

comunitários, populares, sindicatos e
outros coletivos. O Núcleo é constituído por um grupo de comunicadores,
jornalistas, professores universitários,
artistas gráficos, ilustradores e fotógrafos. Tem uma rede de mais de dez
mil parceiros, a maioria ex-alunos, com
quem mantem contato frequente.
Como fica bem claro nessa entrevista, Claudia é, do ponto de vista político,
uma autêntica militante da luta de classes, com a sabedoria de quem ensina,
mas também quer sempre aprender (atualmente está estudando francês). Carismática, tendo a clareza e a vivência do
que significa a palavra solidariedade, ela
transita com facilidade (e sem fazer es-

forço) entre todos os movimentos e partidos da esquerda brasileira. Sem qualquer exagero ou confete, percebe-se que
ela já é, hoje, uma daquelas figuras que
pairam acima das autofagias. Foi filiada
ao Partido Comunista Brasileiro (PCB),
onde era ligada ao grupo de Gregório
Bezerra, figura antológica da esquerda
latino-americana.
Apaixonada por cinema, participou
da fundação e organização de cineclubes, entre eles o famoso Estação Botafogo (em 1985), que se tornaria, anos
depois, o maior exibidor brasileiro do
circuito independente ou alternativo, o
chamado “cinema de arte”. Vamos, então, para a entrevista.

Por Emilio Azevedo
Vias de Fato - Qual tua avaliação
dessa 23ª edição do curso anual do
Núcleo Piratininga de Comunicação?
Claudia Santiago – A melhor possível. Conseguimos conversar sobre
mudanças na política latino-americana
e suas consequências para os trabalhadores. Conseguimos estudar as mudanças no mundo do trabalho e o perfil da
classe trabalhadora hoje. Logicamente, a comunicação esteve no centro de
todos os debates. Desde a nossa comunicação, feita nos bairros, nos sindicatos, até a comunicação dos "donos
do poder", para usar uma expressão de
Raymundo Faoro. Tratamos de luta de
classes, de racismo, da importância da
luta das mulheres na pauta da comunicação sindical. Tudo feito com muita emoção, muito carinho, muita arte,
muito acolhimento, e muita vontade de
mudar o mundo. Então, minha avaliação é muito boa. As 250 pessoas que
participaram do curso estavam em sintonia com as urgentes necessidades do
nosso tempo. Foram 170 participantes,
49 palestrantes, dois atores, três músicos e um coral. O coral "A voz da luta",
do Sindicato dos Petroleiros.
Vias de Fato - Queria que você falasse um pouco dessa diversidade do
curso, que reúne gente de todo o país,
entre diferentes sindicatos, comunicadores populares, artistas e movimentos sociais dos mais diversos.
Claudia Santiago – Essa é a principal riqueza do curso. Militantes políticos das diversas regiões do país, de
diversas posições ideológicas no campo da esquerda e de diversas categorias
profissionais. Juntam-se a essa riqueza
moradores de favela que atuam na comunicação popular, gente do movimento sem-teto, do MST, estudantes de
comunicação e por aí vai. Nossa ideia
central é que existe uma classe trabalhadora que tem objetivos em comum; mas
sabemos que existem questões que são
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“A comunicação
fortalece a
organização
popular e a
organização
popular
potencializa a
comunicação
desses grupos”.
“É um grande
desafio, uma
aposta alta, mas
que nós vamos
fazer” (uma Teia
de Comunicação
Popular no Brasil,
a partir do NPC).

específicas de setores da classe, como
é o caso das mulheres, dos negros, dos
indígenas, dos homoafetivos, dos trans,
dos migrantes, da população em situação de rua, dos desempregados, dos
encarcerados. A comunicação sindical,
para ser contra-hegemônica, precisa tratar de todos esses assuntos. Assim como
precisa falar de transporte, moradia,
saúde, educação, cultura. Se pensamos
assim, temos de dar o exemplo. Então o
curso trata de todas essas questões.
E se a conversa entre os sindicatos
e os trabalhadores é uma ideia central
nossa, precisamos pensar no conteúdo
dessa conversa. E mais, nós queremos
toda essa gente junta. Não gostamos da
briga dentro da esquerda. Obviamente
que não queremos um pensamento único. Longe de mim. Mas, um dia, sonho
eu, vamos compreender que os trabalhadores e as trabalhadoras do mundo
inteiro terão de se unir. "Paz entre nós,
guerra aos senhores. Somos irmãos trabalhadores", está no hino "A Internacional", escrito originalmente em francês, em 1871, por Eugène Pottier, um
dos revolucionários da Comuna de Paris. Ou isso, ou aceitar que uma grande
parcela da população mundial viva em
condições desumanas. Ou seja, os que

não podem consumir são descartados.
Nós acreditamos que a felicidade seja
possível, mas não no sistema capitalista. No capitalismo não dá para ser feliz.
Vias de Fato - No Brasil, qual a
importância das organizações negras, indígenas e quilombolas para a
luta de classes?
Claudia Santiago - Não sou especialista no assunto. Não sou quilombola e não conheço minhas origens africanas, embora provavelmente as tenha.
Sou neta de uma indígena. Nunca concebi a luta dos trabalhadores apartada
da luta dos negros, indígenas, quilombolas. Há 30 anos criei uma coluna no
jornal Conquista, da CUT-RJ, que se
chamava "Minoria, eu?". Essa coluna fez muito sucesso. Ou seja, há pelo
menos trinta anos eu sei que a luta de
classes passa pela luta dos negros e indígenas. Somos a mesma classe.
Vias de Fato - Este ano você esteve
duas vezes no Maranhão. Nas duas
ocasiões, teve contato com a Teia de
Povos e Comunidades Tradicionais,
que vem sendo organizada no Estado. Qual tua impressão sobre essa
articulação?

Claudia Santiago - Sou absolutamente urbana e acostumada a tudo
o que a modernidade e a vida no Rio
de Janeiro oferecem. Fiquei muito impressionada com o contato com a Teia
de Povos e Comunidades Tradicionais.
Sofri um grande impacto quando conheci a articulação tanto do Maranhão,
quanto da Bahia, e olha que conheço
pouco. Hoje sei que a transformação
social que eu almejo passa por esse tipo
de articulação.
Eu passei por uma grande mudança
de hábitos após esse contato. Minha
vida de jornalista do Rio de Janeiro foi
abalada. Não sei se é para falar isso,
mas mudei até na minha forma de me
vestir. Dei para amigas meus sapatos,
sandálias e bolsas que tinham algum
brilho, e passei a ter na cuia que recebi de Kum`tum Gamela o símbolo do
meu compromisso com quilombolas,
indígenas, ribeirinhos, quebradeiras de
coco. Hoje tenho uma grande amiga em
Altamira, que foi despejada pela Vale,
a Francisca. Tenho na Rosa, do Movimento das Quebradeiras de Coco, uma
grande referência. Tem também o Domingos, que junto com seu povo indígena, resiste a grilagem de terras, em
um território na ilha de São Luís.
Entrei para o Partido Comunista
Brasileiro com 17 anos, em Vila Velha,
no Espírito Santo. A esse partido e aos
meus companheiros devo muito do que
sou. Aos 26 anos, já afastada do PCB,
vi de perto a greve dos metalúrgicos de
Volta Redonda, que teve como consequência, além da conquista das reivindicações, a morte dos operários Valmir, William e Barroso pelo Exército.
Estava selada a minha aliança com os
operários. Aos 40 anos, convivi com as
mães das vítimas da chacina do Borel,
favela na Tijuca, bairro onde moro. Estava selada minha aliança com os favelados. Principalmente com as mulheres
e os jovens. Aos 55, em 2017, conheci
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Vias de Fato - Você participou
também do seminário Comunicação
e Poder no Maranhão. Em que esse
evento dialoga com o trabalho do
NPC?
Claudia Santiago - No debate sobre
o papel dos meios de comunicação, na
pluralidade de visões dentro do campo
da esquerda que foram apresentadas,
na composição dos participantes e no
ensino da técnica da comunicação. Poderia ser um evento do NPC. Inspirada
pelo seminário do Maranhão, pretendo
estimular, através do NPC, a realização
de fóruns como esse em todo o país.
Não um fórum de um ou outro partido, de uma ou outra central sindical,
de um ou outro movimento. Claro que
cada um pode e deve fazer o seu. Mas é
imprescindível a existência de espaços
plurais dentro da esquerda como foi o
seminário "Comunicação e Poder no
Maranhão", que reuniu centrais, sindicatos, partidos, povos tradicionais, estudantes, pesquisadores, jornalistas.
Vias de Fato - Queria que você
falasse um pouco da importância da
formação, no processo de organização popular.
Claudia Santiago - Olha Emilio,
sem formação não há organização popular. Eu acredito que as ideias dominantes em uma sociedade são as ideias
da classe dominante porque ela é a detentora dos aparelhos de hegemonia,
ou dos aparelhos ideológicos do Estado, dependendo se quem fala gosta de
Gramsci ou Althusser. A mim interessa
perceber que os meios de comunicação defendem os interesses dos grupos econômicos e que esses dominam
o Estado. Então são todos antipovo.
Eles têm nojo do povo. Eles não gostam de quem não é da turma deles e
farão de tudo para secar até a última
gota de suor dos trabalhadores, como
estamos vendo agora no Brasil com a
implementação de leis trabalhistas que
retrocedem quase cem anos no tempo.
Estamos perdendo direitos conquistados. Agora, os meios de comunicação,
a serviço das grandes corporações, do
capital, agem para fazer com que as
pessoas achem que é assim que a vida
deve ser. E não é. Não é natural trabalhar até morrer sem se aposentar. Não é
natural não poder cuidar da saúde, não
ter boas escolas, viver em lugares que
não tenham esgoto. Não é natural um
mandado de busca e apreensão coletivo em toda uma favela. Não é natural

Foto: Ana Mendes

a Teia de Povos e Comunidades Tradicionais e aceitei a cuia. É isso.

E N T R E V I S TA

“Há pelo menos trinta anos eu sei que a luta de classes (no Brasil) passa pela luta dos
negros e indígenas. Somos a mesma classe.”

morrer na linha por onde passe o trem
da Vale. Não é natural tantos jovens
negros e de periferia serem assassinados. E as pessoas acabam convencidas
de que tudo isso é natural e que "desigualdade sempre vai existir". Como é
que muda isso? Com formação política

tininga de Comunicação? Além de
possível, isso seria interessante? Necessário? Uma rede que teria como
prioridade a organização popular?
Claudia Santiago – É um grande
desafio, uma aposta alta, mas que nós
vamos fazer. A organização popular e

“É imprescindível a existência de espaços plurais dentro da esquerda como foi o seminário
Comunicação e Poder no Maranhão”

e relação muito íntima e igualitária daqueles que querem uma sociedade justa
e solidária com as classes populares,
sejam elas trabalhadoras de um supermercado no Rio de Janeiro, sejam elas
quebradeiras de coco babaçu.
Vias de Fato - Você acha possível
construir uma Teia de Comunicação
Popular no Brasil, a partir da experiência pedagógica do Núcleo Pira-

a comunicação, juntas. Pipocam em
vários cantos experiências chamadas
de comunicação popular. Mas elas são
mais fruto da euforia com a Internet do
que com a organização do povo para
lutar por seus direitos. É como se as
duas coisas não se comunicassem. O
povo organizado em seus territórios carece muito de comunicação, enquanto
nas redes sociais parece que a revolução vai acontecer a qualquer momento,

“Não concebo formação sem cineclube”. “Nunca deixei de promover cineclubes”. “A vida
sem arte não é vida”. (Na foto, Oscarito e Grande Otelo em cena do filme “Matar ou Correr”)

devido à quantidade de coletivos, ou
mesmo experiências individuais que
surgem diariamente. Para nós, o desafio é fortalecer a comunicação popular
daqueles que lutam para manter suas
casas, suas terras, seus direitos, suas
vidas. Em um movimento dialético. A
comunicação fortalece a organização
popular e a organização popular potencializa a comunicação desses grupos.
Vias de Fato - Para finalizar, já
que tratamos aqui de formação,
queria que você falasse de Cinema,
esse poderoso instrumento ideológico, que mistura arte e comunicação.
Como o cinema entrou na tua vida?
Foi pelo PCB? E você ainda acredita
que cineclubes podem ser bons instrumentos de formação política?
Claudia Santiago - Ah! Se o cinema
não existisse, acho que nem estaria viva.
Vou ao cinema no mínimo duas vezes
por semana. E eu não gosto muito de
ver filmes em casa. Vejo, mas gosto do
ritual de me arrumar, vestir roupa bonita
e ir para o cinema. A vida sem arte não
é vida. E Lenin dizia que “De todas as
artes, o cinema era a mais importante”.
O cinema fala com a multidão.
Sim, entrei para o movimento cineclubista como militante do PCB, em
1982, 1983. Afastei-me em 1988, mas
nunca deixei de promover cineclubes.
Até na minha casa eu promovia sessões
de cinema. Deixei de fazer depois da
morte de Vito. Aí ficou mais difícil.
Mas com meus alunos, não parei. Procuro sempre ir com os alunos do curso
de comunicação popular do NPC ao
cinema. No ano passado vimos juntos
“Menino 23”, que trata de uma das ramificações do nazismo no Brasil e o
projeto das elites econômicas de “branqueamento da população”. Empresários integralistas e nazistas levaram 50
meninos órfãos do Rio de Janeiro para
dez anos de escravidão em Campina do
Monte Alegre, em SP. A maioria dos
meus alunos é negra. Em 2017, vimos
juntos "O jovem Marx". Não concebo
formação sem cineclube. A partir de
2018 vai funcionar um cineclube no
Espaço Gramsci. E o projeto Domingo
é Dia de Cinema, em parceria com o
Grupo Estação Botafogo, volta a acontecer em 2018. Uma vez por mês, aos
domingos, são exibidos filmes seguidos de debates para alunos de pré-vestibulares comunitários. Reunimos, em
média, 300 jovens por sessão.

Filie-se ao seu sindicato
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Comunicação e Poder:
Precisamos ouvir os
tambores e os orixás
Por Ed Wilson Araújo
A tarde de 25 de outubro de 2017, no
auditório central da Ufma, tem de ser
contada e recriada em muitas narrativas,
como faziam os antigos em volta da fogueira. Eu vou contar o que vi e ouvi,
ainda no calor da emoção das palestras
da quebradeira de coco Rosa Gregório
e do índio Kum’Tum Akroá Gamela, na
mesa de encerramento do I Seminário
Comunicação e Poder no Maranhão.
A palestra formal começou por volta
das 4 horas da tarde, quando Gregório
e Gamela começaram a falar no palco
principal. Se eu fosse escrever uma
notícia, a regra jornalística manda disciplinar o tempo. Mas, olhando atentamente, percebi que eles iniciaram a
palestra muito antes da cronologia fixa
do evento.
No final da manhã, Kum’Tum Akroá
Gamela empunhava o seu maracá e
cantava e dançava com seus parentes
no hall do auditório. A palestra já havia
começado ali, naquele ritual dos ancestrais, invocando os espíritos das florestas e das águas e dos ventos.
Naquele momento, sintonizados no
sacolejo do maracá e no movimento
dos corpos, havia uma comunicação intensa, em alta voltagem, produzida pelo
som do instrumento e do coro de vozes
que acompanhava o canto guerreiro.
Aquilo para mim já era o rádio ao
vivo, sintonizado em uma frequência
não autorizada pela burocracia governamental do pomposo Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
Estavam reunidas magia e técnica,
de tal forma que maracá virou microfone e coro de vozes se transformou em
amplificador.
Em um dos momentos da sua palestra, Kum’Tum Gamela disse que na
maioria dos protestos e manifestações
realizados pelos povos e comunidades
tradicionais eles usam, no máximo, o
carro de som, mas o que dá a tônica da
luta são os próprios dispositivos rústicos que de fato conseguem agregar,
convocar e comunicar os indígenas,
quilombolas e quebradeiras de coco.
Eu vi, também, no momento presente da fala de Kum’Tum Gamela, um
garotinho de cocar na cabeça empunhando um tablet e filmando a palestra.
O tambor tribal conectava-se à aldeia
da aldeia global. Aquela cena ilustrou
uma visada sobre como as tecnologias
podem dialogar no ambiente da convergência de saberes e ideias.
Para além do bem e do mal, o tambor e a internet são duas plataformas

de comunicação que reúnem distintas
potencialidades. Penso que nesta fronteira está um ponto de convergência do
I Seminário Comunicação e Poder no
Maranhão, no que toca aos desafios da
comunicação popular.
Não tenho receita pronta, mas algumas pistas. Cabe aos movimentos sociais do campo e da cidade construir
uma expertise para usar os dispositivos
antigos e as novas tecnologias a favor
das narrativas dos invisíveis e oprimidos. Na melhor tradução de Kum’Tum
Gamela, “o tambor é a voz dos orixás”,

informar e ser informada. No entendimento dela, as coberturas jornalísticas
precisam “saber o que é o quilombola
de verdade”, embalada na ideia de que
as comunidades tradicionais precisam
contar a sua própria história, a partir
dos seus saberes e práticas culturais.
Das duas palestras, foi possível extrair uma tese corroborada pela tônica
geral dos dois dias do I Seminário Comunicação e Poder no Maranhão. “A
gente chegou ao poder, mas o poder
controlado pelos nossos inimigos”, decifrou Kum’Tum Gamela, no contexto

Mas, longe de uma interpretação
pessimista do mundo, o I Seminário Comunicação e Poder no Maranhão serviu
para reunir pessoas movidas a sonhos e
pautas comuns, turbinadas pela sede e
fome de liberdade e democracia.
“A resistência está sendo feita, se
comunicando do jeito que a gente sabe
comunicar e não do jeito que os outros
querem”, vaticinou Rosa Gregório. A
lição mais importante contada por esta
valente quebradeira de coco é a de que,
no geral, ela não se sente representada
na quase totalidade dos relatos jornalísticos.
Sem a necessidade dos requintes
acadêmicos convencionais, o seminário também marcou pela qualidade na
formação das mesas de conversa e na
metodologia construída. Em um evento sobre comunicação e poder, ouvir os
povos e comunidades tradicionais foi o
maior ganho.
Eu não poderia chegar ao fim do
presente texto sem lembrar o começo.
A performance do professor de Teatro
Luiz Pazzini, inspirada em Maiakóvski, serviu para abrir caminhos neste
agitado mar da História que sempre
haveremos de atravessar. Como diz o
poeta,
E então, que quereis?…
Maiakóvski
Fiz ranger as folhas de jornal
abrindo-lhes as pálpebras piscantes.

“Eu vi um garotinho de cocar na cabeça empunhando um tablet e filmando a palestra.
Aquela cena ilustrou uma visada sobre como as tecnologias podem dialogar no
ambiente da convergência de saberes e ideias”.

a fonte de conhecimento essencial na
comunicação dos povos e comunidades
tradicionais.
Alinhada a esse pensamento, a quebradeira de coco e líder sindical Rosa
Gregório foi direto ao ponto: “os nossos encantados nos inspiram”. Na prática, esta sacada teórica se materializou
em uma aula exemplar de edição jornalística.
Ela contou que a cobertura dos
meios de comunicação sobre os povos
do campo não foca o essencial – a cerca
e o latifúndio. Os relatos jornalísticos,
no geral, enquadram a mulher da roça
na perspectiva do sofrimento. “Quebradeira de coco não é coitadinha”, frisou.
A fala de Rosa Gregório incorporou o sentido pleno da comunicação
como direito humano fundamental e,
dialeticamente, reivindicou o direito de

de que os governos petistas no Palácio
do Planalto e o comunista no Maranhão ganharam eleições mas não fizeram mudanças profundas nas estruturas
opressoras.
No que toca à distribuição de verbas
publicitárias, o jornalista Emílio Azevedo falou direto e reto: os governos
privilegiam os ricos para silenciar os
pobres. Assim, comunicação é, sobretudo, uma questão de luta de classes.
O capital rentista associa-se aos
conglomerados de mídia para produzir
uma narrativa que garanta, acima de
qualquer coisa, a reprodução do modo
de produção capitalista, essencial ao
abismo entre a casa grande e a senzala.
Para além dos meios e das mensagens, o ponto fixo concreto é esse: os
poderes econômico, político e midiático operam a hegemonia.

E logo
de cada fronteira distante
subiu um cheiro de pólvora
perseguindo-me até em casa.
Nestes últimos vinte anos
nada de novo há
no rugir das tempestades.
Não estamos alegres,
é certo,
mas também por que razão
haveríamos de ficar tristes?
O mar da história
é agitado.
As ameaças
e as guerras
havemos de atravessá-las,
rompê-las ao meio,
cortando-as
como uma quilha corta
as ondas.

São Luís, dez/2017 - jan/2018
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Organizações definem Flávio Dino em seminário sobre comunicação:

“Gerente da oligarquia”

Após o I Seminário Comunicação e
Poder no Maranhão, o governador Flávio
Dino apareceu dançando com indígenas,
fez fotos com quilombolas e anunciou
kits para as rádios comunitárias. Para
muitos foi uma tentativa midiática de
responder ao documento (a carta aberta),
que saiu desse seminário e foi assinada
por onze organizações sociais (leiam
abaixo). Neste mesmo documento está

dito, com todas as letras, que o atual governo do Maranhão não cumpriu com a
promessa que fez na campanha de “democratizar a comunicação” do estado.
Sua política de comunicação, segundo
a carta, “financia os ricos e silencia os
pobres”, ocultando as diferentes violências contra camponeses, povos e comunidades tradicionais. As organizações
registraram que Flavio Dino repassa,

rotineiramente, recursos públicos para
as empresas de Fernando Sarney (Mirante) e Edinho Lobão (Difusora). Os kits
anunciados para as comunitárias, ao que
parece, só reforça a afirmação relacionada a “silenciar os pobres”.
Abaixo, o leitor do jornal Vias de Fato
tem acesso a esse texto que repercutiu em
vários pontos do país. No Maranhão, porém, ele foi censurado tanto pela mídia

que serve a Sarney, quanto pelos veículos
submissos a Flávio Dino. Um silêncio que,
mais uma vez, deixou todos eles juntos e
misturados. E é por situações como essa
que as organizações sociais afirmaram,
nessa mesma carta aberta, que o atual governador maranhense, que prometeu mudança, hoje seria o “gerente da estrutura
oligárquica que havia se reorganizado sob
o poder de Sarney”.

CARTA ABERTA AO POVO MARANHENSE E DEMAIS BRASILEIROS
Nós, organizadoras, organizadores e participantes do I Seminário de Comunicação e
Poder no Maranhão, estamos vindo a público
registrar que este evento não se encerra hoje.
Ele é parte de um processo, não sendo um
fim em si mesmo.
Após dois dias de análises, propostas e temas debatidos, observamos a urgente necessidade de mudanças na esfera da comunicação de um estado onde o poder é concentrado
nas mãos de uma estrutura oligárquica, que
se assenhora dos poderes constituídos para
conquistar e manter infindáveis privilégios,
sendo avalista de uma economia baseada em
grandes projetos exploradores, especialmente a mineração e o agronegócio. As empresas
Vale, Alumar e os inúmeros latifúndios grilados são símbolos desse poder econômico que
explora, devasta e mata.
A partir do poder do oligarca José Sarney,
esse mesmo Maranhão tornou-se o estado
brasileiro com a maior concentração midiática. Até o início da década passada, no comparativo entre os outros estados, o clã Sarney,
dono do Sistema Mirante de Comunicação
(Rede Globo), era quem mais concentrava
veículos de comunicação no Brasil. Todo
esses veículos, ligados também a senadores,
deputados e prefeitos, fazem parte da mesma
elite que concentra o poder, atuando como
seu porta voz, manipulando informações ou
silenciando sobre determinados temas que
ameaçam seus interesses. O escândalo começa quando se sabe que a legislação brasileira
proíbe que políticos recebam concessões pública de rádios e TVs e, no Maranhão, 58%
de retransmissores de TV estão registrados
em nome de empresas de políticos.
Consideramos que a comunicação é um
direito humano fundamental e entre os muitos direitos que são negados no Maranhão,
a comunicação continua sendo um deles. A
cada ano, os governos do Maranhão gastam
milhões com propaganda (dentro e fora do
Estado), num processo que financia os ricos
para silenciar os pobres. Neste ano de 2017,
por exemplo, o governo do Maranhão planejou gastar bem mais com propaganda (bem
mais!), do que com a alfabetização de adultos, revelando uma absoluta inversão de valores. E o atual governo, seguindo o padrão
de Roseana, aumenta o gasto publicitário à
medida que se aproxima a eleição.
O atual governador Flávio Dino, enquanto candidato, prometeu mudanças, incluindo
promessas de mudar a política de comunicação. Passados quase três anos, com cerca de
70% do mandato cumprido, efetivamente ele
não alterou a cultura política vigente. Atuando como uma espécie de atual gerente da estrutura oligárquica que havia se reorganizado
sob o poder de Sarney, Flavio Dino e seu governo desenvolveram uma política de comu-

Weverton Rocha (hoje próximo a TV Difusora) e Flávio Dino. Política de comunicação
do estado acusada de “financiar os ricos e silenciar os pobres”.

nicação conservadora, que segue exatamente
financiando ricos e silenciando pobres, isto é,
emudecendo os mais fracos. Nesse cenário,
o patrocínio governamental continua tendo
um caráter opressor, absolutamente autoritário, pois interdita o debate, a crítica e as denúncias que interessam as enormes periferias
urbanas, os camponeses, aos nossos povos e
comunidades tradicionais e aos trabalhadores de um modo geral.
As tentativas de mudar ilegalmente alguns
itens do Plano Diretor da cidade de São Luís
para beneficiar empresários (incluindo a Vale),
a tentativa de instalação de um porto dentro
de uma importantíssima reserva extrativista
na Ilha de São Luís (Tauá-Mirim), as graves
denúncias oriundas da I Romaria do Cerrado,
o massacre contra os indígenas Gamela, são
alguns exemplo de temas fundamentais que,
neste ano de 2017, foram silenciados ou manipulados por força do poder político e econômico do Maranhão, com aval da política de
comunicação do governo estadual. Diante disso, o discurso anti-Sarney do atual governador
maranhense, infelizmente, nos soa como mera
retórica com fins eleitorais.
Antes de tomar posse, o atual governador
afirmou que pretendia conduzir a comunicação do seu governo “de maneira profundamente democrática”, com “apoio a outras
redes de comunicação”, porque este seria “o
modo de autenticamente romper com a oligarquia,” de “alterar uma cultura política”.
Disse também que “é necessário reverter
esse modelo que hoje concentra renda e poder. Uma comunicação democrática fortalece a sociedade, pois as vozes dos excluídos,
dos invisíveis, dos esquecidos podem e devem ser ouvidas”.
São promessas que não foram cumpridas
por um governo que hoje se alia a figuras
como André Fufuquinha (aliado de Eduardo
Cunha, do PMDB), cria política do prefeito
de Alto Alegre, Francisco Dantas Ribeiro Filho (o Fufuca), que já esteve na Lista Suja do

trabalho escravo. Se alia ao deputado federal
Cleber Verde, ligado ao bispo Edir Macedo,
o mesmo que já controla o INCRA (MA),
na gestão de Michel Temer (PMDB) e agora
tem um apadrinhado no Iterma, no governo
Flávio Dino. Isso sem falar que a secretaria
de agricultura do Maranhão foi entregue a
Márcio Honaiser, homem do agronegócio,
indicado por Weverton Rocha, deputado
que já atuou contra os indígenas Awá Guaja e hoje tem relações com Edinho Lobão
(PMDB), no controle do Sistema Difusora
de Comunicação. São por essas e por outras
que o discurso anti-Sarney do atual governador maranhense, infelizmente, nos soa como
mera retórica com fins eleitorais.
O que seria, no Maranhão, um esboço de
descentralização da comunicação, são espaços na internet utilizados (numa espécie de
aluguel editorial) para reproduzir o discurso
político eleitoral fabricado no Palácio dos
Leões, algo muito, muito, muito distante de
uma comunicação pública que possa, pelo
menos, começar a alterar de modo autêntico
a correlação de força na opressiva sociedade
maranhense.
Portanto, saímos deste seminário com a
mais absoluta convicção de que algumas medidas precisam ser tomadas:
1 A criação de um Fórum Permanente
de Comunicação Alternativa e Popular, um
espaço especifico da sociedade que discuta
“Poder e Comunicação”, reunindo não só comunicadores e trabalhadores da mídia, mas
também estudantes, coletivos, movimentos,
organizações populares e sindicais;
2 A aprovação de um projeto de lei, na
linha do que foi apresentado na cidade de
Niterói, no Rio de Janeiro, por um vereador
do PC do B (Leonardo Giordano), que propôs que 30% do orçamento para propaganda
seja destinada a mídia alternativa, popular,
comunitária. Uma iniciativa que nos soa inteiramente distante da realidade maranhense,
onde a política de comunicação do governo

Flávio Dino, filiado ao mesmo PC do B, segue um padrão absolutamente arcaico.
3 Queremos que a partir da Lei de Acesso à Informação (nº 12.527/2011), os gastos
com propaganda dos governos do Maranhão
venham a público com absoluta clareza.
Queremos saber, minunciosamente, o destino dado ao dinheiro público que é entregue a
cada agência e quanto as agências destinam
a cada veículo de comunicação, quem paga
quem e quem recebe de quem. É importante
que todos saibam sobre cada centavo gasto
em comunicação social. Lembrando que o
atual governador, no início deste ano, afirmou em artigo que “repudiava falcatruas”
de uma “elite que sugou os recursos Estado
para construir impérios de mídia e fortunas
pessoais inimagináveis, que mantêm sucessivas gerações sem trabalhar, vivendo só de
heranças”.
4 - Queremos saber, ainda baseados na
Lei de Acesso à Informação, sobre o suposto arrendamento ou venda de parte do Sistema Difusora de Comunicação (afiliado
ao SBT) para o deputado federal Weverton
Rocha (PDT), pré-candidato a senador em
2018. O Sistema Difusora de Comunicação
é controlado pela família do senador Edison
Lobão (PMDB), um dos braços do modelo
oligárquico. Como trata-se de uma concessão pública, a população do Maranhão tem
o direito de saber, detalhadamente, se houve
o arrendamento ou venda, quanto teria custado a transação comercial, quais seriam as
regras contratuais vigentes, além da possível
relação de tudo isso com o dinheiro público.
Além dessas questões, seguiremos falando da nossa agenda, que não é a agenda de
Sarney, Edir Macedo e Eduardo Cunha. Não
é a agenda do latifúndio e do agronegócio.
Não é a agenda eleitoral desse ou daquele grupo oligárquico. Nossa agenda é a dos
trabalhadores (o verdadeiro setor produtivo),
é dos que vivem na periferia, dos inúmeros
excluídos, da luta popular, é a agenda dos povos e comunidades tradicionais, é do profundo respeito aos direitos humanos e ao meio
ambiente. É da liberdade de expressão! Da
mídia livre, alternativa, popular e comunitária. É a agenda dos conflitos que, lamentavelmente, todos os dias marcam a cada vez mais
injusta e violenta sociedade maranhense.
Por tudo isso, exigimos mudança!
São Luís, outubro de 2017.
Assinam esta carta: Jornal Vias de Fato,
Associação Brasileira de Rádios Comunitárias
(Abraço-MA), Teia de Povos e Comunidades
Tradicionais do Maranhão, Apruma (sindicato
dos professores da Universidade Federal do
Maranhão), Movimento de Defesa da Ilha de
São Luís, Nódoa, CSP-Conlutas, Sindicato
dos Bancários, Blog Buliçoso, Carabina Filmes, Casa 161 (residência artística).
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Sem consultar a população!

DNIT prevê remoção de casas
em território quilombola
Quilombolas do território Santa Rosa dos Pretos, em Itapecuru-Mirim (MA),
foram surpreendidos com documento do DNIT apontando a eliminação de 345 casas
Por Sabrina Felipe
Cerca de 4.200 pessoas vivem no território quilombola de Santa Rosa dos Pretos,
no município de Itapecuru-Mirim, a 86 km
da capital maranhense. Dessas, quase metade corre o risco de ter suas casas demolidas por conta da duplicação da BR 135, que
rasga o território pelo meio. A obra vai de
Bacabeira a Miranda do Norte, e está avaliada em pouco mais de R$ 173 milhões, de
acordo com informações do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT), responsável pela obra.
Apesar de os estudos para a duplicação estarem acontecendo pelo menos desde
2014, foi só na última semana de novembro
de 2017, e por acaso, que os quilombolas de
Santa Rosa dos Pretos ficaram sabendo que
345 casas do território constam em uma lista de desapropriações. Marcações numéricas
feitas a tinta no acostamento, numeração de
árvores feita com placas de metal e trabalhadores operando máquinas de terraplanagem
em áreas dentro do território chamaram a
atenção dos moradores, que resolveram saber do que se tratava. Graças a um pedido feito via Lei de Acesso à Informação (LAI) por
iniciativa dos quilombolas, a comunidade
teve acesso a um estudo chamado "Componente Quilombola – Levantamento – Etapa
I", elaborado pela Zago Consultoria, empresa
contratada pelo DNIT. O estudo é parte integrante do Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA)
que o DNIT é obrigado a elaborar a fim de
conseguir as licenças necessárias para realizar as obras. O estudo Componente Quilombola traz, entre outras informações, uma lista
e um mapa de satélite indicando as 345 casas
que deverão ser desapropriadas. "Somente
foram contabilizadas as casas da Comunidade Santa Rosa dos Pretos, visto que a mesma
é a única registrada pelo INCRA", diz um
trecho do documento.
Marcaram a parede da casa com um X
A reportagem do Vias de Fato visitou o
território quilombola em Itapecuru-Mirim e
conversou com mais de 20 moradoras e moradores, entre eles lideranças e membros de
associações, que disseram desconhecer totalmente o plano de retirada das 345 casas.
Os entrevistados foram unânimes em afirmar
que nem o DNIT ou outro órgão público federal, estadual ou municipal realizaram qualquer oitiva pública para comunicar, de forma ampla e plena, o projeto da duplicação,
e muito menos para ouvir os moradores dos
quilombos sobre o empreendimento. Outra
afirmação que perpassa as falas dos entrevistados é de que, nos últimos dois ou três
anos, funcionários do DNIT e de empresas
que prestam serviço para a autarquia federal
têm adentrado terrenos de moradores, sem a
autorização destes ou qualquer comunicação
prévia, para fazer medições e marcar casas

Foto: Andressa Zumpano

Tenda Nossa Senhora dos Navegantes, em Itapecuru, ameaçada pela duplicação da
BR 135. A Constituição brasileira prevê o respeito as terras de quilombo.

e árvores com números ou sinais. Quando
questionados sobre o que estão fazendo, os
funcionários limitam-se a dizer que são do
DNIT. Em alguns casos, chegam a afirmar
que a casa que estão medindo terá que sair
dali, e vão embora na sequência, sem dar
qualquer explicação.
"Uma vez me surpreendi com um funcionário do DNIT marcando a parede da
minha casa. Eu perguntei o que ele tava
fazendo. Ele não disse o que era. Ele fez
um X lá, com uma tinta azul. Não dá mais
pra ver porque grudei minha casa com a da
minha mãe. Isso faz uns dois anos. Depois
eu soube que ia ter a duplicação, aí eu imaginei o que fosse", conta Jovelina do Livramento Pires Belfort, moradora do território
há 36 anos. "Já tinha ouvido boatos [sobre
a duplicação]. Até que o pessoal do DNIT
veio colocar plaquinhas nas minhas árvores. Eles não me disseram nada, e eu perguntei 'o que vocês tão fazendo aí?'. Eles
disseram que ia ter a duplicação e que as
árvores iam sair. Isso tem uns dois meses",
relatou Bernarda Pires Ribeiro, que está
há 53 anos em Santa Rosa dos Pretos. Foi
Bernarda quem plantou os pés de manga,
murici e azeitona (mais conhecida como
jamelão) que estão diante de sua casa. Há
pelo menos dez anos ela vende os frutos à
beira da estrada para complementar a renda da família composta por seis pessoas.
A convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da qual o
Brasil é signatário desde abril de 2004, tem
como objetivo proteger e fazer cumprir direitos de povos indígenas e tribais, entre os
quais estão os povos quilombolas. Em seu
artigo 6o., a convenção estabelece que "ao
aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão (...) consultar os
povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através
de suas instituições representativas, cada
vez que sejam previstas medidas legislati-

vas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente." Diz ainda que tais consultas "deverão ser efetuadas com boa fé
e de maneira apropriada às circunstâncias,
com o objetivo de se chegar a um acordo e
conseguir o consentimento acerca das medidas propostas."
A reportagem procurou o DNIT e questionou, por e-mail, se o órgão havia realizado oitivas junto aos quilombolas afetados pelo projeto de duplicação, e solicitou
registros dessas oitivas. "Foram realizadas
audiências públicas na fase de licitação,
nas quais foi franqueado à população oportunidade de se manifestar sobre o empreendimento (duplicação). Os dados dessas
audiências constam do processo de licenciamento do empreendimento", respondeu
o engenheiro Glauco Henrique Ferreira da
Silva, coordenador de Engenharia da Superintendência Regional do DNIT no Maranhão, por meio da assessoria de imprensa
da autarquia. A reportagem pediu, então,
que a assessoria enviasse escaneados os
documentos do processo onde constam as
informações das oitivas para que pudessem
ser verificadas. A assessoria, então, enviou
escaneado um recorte de jornal com data
de 27 de outubro de 2016. No recorte, havia um anúncio do DNIT em meio a classificados de imóveis comunicando que a
Secretaria Estadual de Meio Ambiente do
Maranhão (SEMA/MA), conforme solicitação do próprio DNIT, abria um prazo de
45 dias, a partir daquela data de publicação, para quem se interessasse, "requerer
audiência pública, a qual se dará ampla
publicidade para apresentação e discussão
do Relatório de Impacto Ambiental (EIA/
RIMA), relacionado ao requerimento de
Licença Prévia para atividade de adequação de capacidade e restauração/reabilitação com melhorias para segurança da
Rodovia BR 135/MA, subtrecho km 51,30
- km 127,75, no Estado do Maranhão (...)".

Considerando o documento enviado
pelo órgão como resposta, o DNIT não realizou oitiva junto às comunidades quilombolas conforme obriga a convenção 169 da
OIT. O órgão apenas fez uma publicação
formal de uma chamada para interessados
em requerer audiência, não sendo ele o que
promove a audiência. "Esse é um procedimento muito complicado do DNIT, especialmente em se tratando de comunidades
quilombolas, que nem sempre têm acesso
a esse tipo de publicação. Mesmo que essa
notificação fosse feita na própria comunidade, por meio das lideranças ou mesmo
de porta em porta, ainda assim o DNIT
estaria fazendo com que a comunidade
pedisse a consulta, quando na verdade é o
DNIT quem tem a obrigação de consultar
a comunidade", analisa a professora de sociologia da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) Cíndia Brustolin, que há
três anos realiza pesquisas junto aos quilombolas de Santa Rosa dos Pretos. "Com
essa publicação no jornal, fica parecendo
que o órgão fez isso justamente para que a
publicação não fosse vista, para que a audiência não acontecesse e eles pudessem colocar isso no processo do empreendimento
para justificar a ausência de oitiva", completa Brustolin.
Em outra pergunta enviada ao DNIT,
a reportagem questionou se as famílias de
Santa Rosa dos Pretos sujeitas à desocupação da faixa de domínio haviam sido comunicadas pelo órgão a esse respeito. "As
famílias ainda não foram comunicadas porque o DNIT está tentando fazer adaptações
no projeto, com o objetivo de diminuir o
número de imóveis a serem atingidos. Tão
logo este trabalho seja concluído, o DNIT
fará reunião com cada comunidade", respondeu a autarquia.
Há décadas o território Santa Rosa dos
Pretos vem sofrendo impactos ambientais,
sociais e econômicos negativos por conta
de grandes obras de infraestrutura. Cortam
o território a ferrovia Transnordestina, a
própria BR 135, cuja abertura aconteceu
no início dos anos 1940; a Estrada de Ferro Carajás (EFC), que passa por dentro de
quilombos e que foi duplicada recentemente, e mais cinco linhões de energia, sendo
dois da Companhia Energética do Maranhão (CEMAR) e três da Eletronorte.
Santa Rosa dos Pretos é reconhecido e
protegido por lei. Em 2005, obteve o certificado da Fundação Cultural Palmares
como comunidade remanescente de quilombos a partir de critérios de autodefinição. Em 2014, por meio da portaria número 355 de 10 de julho, o Incra reconheceu
e declarou como terras das Comunidades
Remanescentes de Quilombos Santa Rosa
dos Pretos, uma área de mais de 7 mil hectares no município de Itapecuru-Mirim.
No ano seguinte, por meio do decreto pre-

Quem foi ouvido?
O Vias de Fato procurou a Fundação
Cultural Palmares (FCP), responsável
pela interlocução com as comunidades
quilombolas em empreendimentos como
esse, para saber se o órgão havia sido consultado pelo DNIT na elaboração do EIA/
RIMA, para realização das oitivas e para
a obtenção das autorizações emitidas pela
FCP necessárias ao início das obras. Tiago Cantalice, coordenador de Proteção ao
Patrimônio Afro-Brasileiro (DPA) da FCP
em Brasília, afirmou que o DPA não foi
consultado pelo DNIT quando da elaboração do EIA/RIMA, e tão pouco concedeu
àquele órgão qualquer licença ou outro
documento que manifestasse anuência ao
empreendimento. De acordo com a própria
FCP, o DPA é o órgão responsável pela
análise, manifestação e acompanhamento
dos processos de Licenciamento Ambiental com ocorrência direta ou reflexa em terras quilombolas.
"No processo que consta aqui nesta
FCP não há documento orientador fornecido por nós. Conforme consta no Estudo do Componente Quilombola que você
anexou, ele foi construído com base em
um Termo de Referência emitido pela
SEMA/MA, embora existisse, à época,
a Portaria Interministerial nº 419/2011,
que entre seus anexos traz um Termo de
Referência voltado para a construção do
Componente Quilombola. Hoje em dia
essa Portaria foi substituída pela Portaria Interministerial nº 60/2015", explicou
Cantalice. Ele afirmou que o DNIT repassou o EIA/RIMA à FCP para conhecimento do órgão, mas que até o presente
momento a Palmares não se manifestou
sobre esse documento, e nem sobre o
estudo de caráter prévio enviado pela
SEMA/MA. "Existe um momento que a
gente reconhece como equivocado para a
consulta [às comunidades quilombolas].
A consulta deveria ocorrer no momento
anterior em que houvesse discussão inicial do projeto, para que a comunidade e
a Fundação Cultural Palmares pudessem
opinar ainda no seu início. Ocorre que
os empreendimentos chegam até nós já
com algumas coisas definidas, e isso limita nossa atuação. As licenças têm que
aguardar a manifestação da FCP que, por
sua vez, se dá após a consulta às comunidade", explicou Cantalice. A FCP do Maranhão não respondeu aos contatos por
e-mail e telefone da reportagem.
Antônio Oliveira Santos, coordenador
geral de Regularização de Territórios Quilombolas do Incra (Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária) em Brasília, afirmou que o órgão não foi procurado
em nenhum momento pelo DNIT para tratar da duplicação da BR 135 no que tange
aos impactos às comunidades quilombolas.
Já Martfran Albuquerque de Sousa, coor-
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denador do Serviço de Regularização de
Territórios Quilombolas do Incra Maranhão, afirmou que há cerca de dois meses
um analista de infraestrutura do DNIT fez
uma consulta informal ao órgão, por telefone, para saber quais perímetros quilombolas estariam na BR 135. "Eu passei mais ou
menos a lista de comunidades, informando
que não teria perímetro. A gente citou as
comunidades que tem a sede às margens
da BR. A preocupação maior que tiveram
foi em relação a uma única comunidade em
Santa Rita, da qual afetaria diretamente as
terras deles. Na verdade é uma herança que
eles já tem lá, não é nem área que o Incra
titulou", relatou Sousa. Segundo o coordenador, esse foi o único contato de que ele
tem conhecimento feito pelo DNIT junto
ao Incra Maranhão no contexto da duplicação da BR 135.
A Secretaria Estadual de Igualdade

ESPECIAL

Quem invadiu o quê
Quando questionado sobre a desapropriação das 345 casas apontadas no estudo
do Componente Quilombola, o DNIT respondeu que o termo desapropriação contido no relatório estava sendo empregado
"equivocadamente". "O estudo feito pela
Zago foi sobre manter a faixa de domínio
livre e desimpedida, fato que não configura
desapropriação e sim Desocupação da Faixa de Domínio", corrigiu o órgão, apesar
de o termo desapropriação ter sido usado
pelo menos 7 vezes no referido estudo encomendado por ele. Com esta correção, o
DNIT explicita que considera como "invasores" – termo utilizado pelo próprio órgão
– os quilombolas cujas casas são margeadas pela BR 135. À revelia do que atestam documentos do século XIX, o DNIT
considera como sua área de domínio as terFoto: Andressa Zumpano

sidencial número 15, de 22 de junho de
2015, foram declarados de interesse social
para fins de desapropriação os imóveis
rurais que se encontravam nos limites do
território quilombola. Hoje, os moradores
de Santa Rosa dos Pretos aguardam o pagamento das terras já desapropriadas para
receberem a titulação definitiva de suas
terras, recebidas em herança em 1898 no
testamento do irlandês Joaquim Raimundo
Nunes Belfort. Joaquim, conhecido como
barão de Santa Rosa, e seus antecessores
irlandeses mantiveram como escravos nas
terras de Itapecuru-Mirim, desde meados
do século XVIII, os avós, bisavós e tataravós dos atuais moradores do território Santa Rosa dos Pretos.

		

Bernarda Pires Ribeiro está há 53 anos em Santa Rosa dos Pretos. Há pelo menos
dez anos ela vende os frutos à beira da estrada Foi ela quem plantou os pés de manga
e murici que estão diante de sua casa.
Foto: Andressa Zumpano
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Paulo Leonel Pires, de 93 anos. Seus avós, sequestrados na Guiné-Bissau e trazidos
como escravos para o Maranhão, viviam nas terras de Santa Rosa dos Pretos desde
o século XIX.

Racial do Maranhão (SEIR) também foi
procurada pela reportagem. O chefe de gabinete Gustavo Viana informou que a pasta não foi consultada ou informada sobre
qualquer situação referente à duplicação
da BR. "A SEIR tem como atribuição articular, assessorar, monitorar e acompanhar
a implementação de políticas públicas de
promoção da igualdade racial para a população negra e os povos e comunidades
tradicionais do estado do Maranhão, promovendo ainda ações de combate ao racismo e as suas mais diversas manifestações.
(...) Estamos apurando e nos colocando à
disposição para todo o acompanhamento
necessário às comunidades (...)", afirmou
Viana.
A Fundação Cultural Palmares do Maranhão e a SEMA/MA também foram procuradas pelo jornal, mas até o prazo limite
de fechamento dessa reportagem não haviam respondido às solicitações feitas.

ras quilombolas onde se assenta a BR, incluindo "as pistas de rolamento, canteiros,
obras-de-arte, acostamentos, sinalização e
faixa lateral de segurança, até o alinhamento das cercas que separam a estrada dos
imóveis marginais ou da faixa do recuo",
conforme descreve o próprio DNIT.
"Eu sou contra quererem invadir aqui
e dizer que a gente invadiu. Aqui não! Eu
conheci isso aqui com mata legítima. O
barão deixou isso aqui, mas foi na ponta
da chibata, não foi de graça não. O DNIT
é invasor, nós não", declara Paulo Leonel
Pires, de 93 anos. Seus avós, sequestrados
na Guiné-Bissau e trazidos como escravos para o Maranhão, viviam nas terras de
Santa Rosa dos Pretos desde o século XIX.
"Estive sempre aqui. Isso era um matagal.
Aí foi mudando, até quando romperam
essa estrada. Vão dizer que somos invasores. Isso é quilombo! E é velho! O DNIT é
novo pra nós aqui. Aquele pé de pequi ali é
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mais velho do que meu avô", afirma Ilário
Pires, de 74 anos, apontando para o pé de
pequi centenário que recebeu uma placa do
DNIT indicando remoção.
Para Severina Silva, de 64 anos, Mãe de
Santo da Tenda Nossa Senhora dos Navegantes, a lembrança do pequizeiro é antiga e
viva. "Eu ouvia meu avô dizer que quando
ele nasceu já achou esse pequizeiro. Isso é
coisa dos escravo, que sofreu muito até pra
plantar esse pé de pequi. Conhecemos esse
pequizeiro já botador, ele matou a fome de
muita gente aqui. A comunidade é contra tirar o pequizeiro, e também passar a estrada
na beirada da nossa casa", diz Mãe Severina,
cujo salão de Tambor de Mina tem 35 anos
e é margeado pela BR. "Que Deus me livre
derrubar esse salão, porque ele é meus pés,
minhas mãos e minha saúde. Essa matriz
africana que nós temos aqui fortalece muito
esse povo a lutar. Eles tão dizendo que nós,
da Santa Rosa dos Pretos, ocupamos a estrada. Eles é que tão entrando no nosso território, sem nem sequer pedir licença e nem
conversar com as pessoas. Eu tenho certeza
que os pretos daqui não vão concordar com
isso", completa a Mãe de Santo. Ao ser questionado sobre quem é o dono das terras de
Santa Rosa, inclusive as terras cortadas pela
BR, Jovêncio Pires, de 84 anos, diz que é de
todos os quilombolas. "Quando eu me entendi, já achei o povo sentado aqui. Deus levou todos esses mais velho, nós somo a soca,
nós tamo aqui sentado, não vamo sair daqui
não", garante.
Para o defensor público federal Yuri
Michael Pereira Costa, que acompanha os
moradores de Santa Rosa dos Pretos no
caso da duplicação da BR, o argumento do
DNIT de que os quilombolas são invasores
é pejorativo e juridicamente inadequado.
"A ideia de invasão é um termo tecnicamente errado. Na pior das hipóteses, você
fala em ocupante irregular, irregular porque ele não tem a regularização da terra
no nome dele. O termo invasor geralmente está atrelado à própria forma como as
pessoas que trabalham em órgãos como o
DNIT pensam sobre a coisa. Não pensam
a parte social, pensam a parte técnica de
dizer que aquilo é área de domínio. É área
de domínio dentro de uma legislação, mas
o Brasil não tem apenas uma lei, tem várias
leis, inclusive uma constituição que prevê
o respeito a esse tipo de terra", diz Costa. Ele oficiou o DNIT em fins de novembro, solicitando mais informações sobre a
duplicação em território quilombola. Até
o momento da realização da entrevista, o
defensor aguardava resposta da autarquia.
Enquanto aguardam medidas legais da
Defensoria Pública da União (DPU), moradores de Santa Rosa dos Pretos conseguiram, por agora, barrar a continuação das
obras de duplicação no território. Em fins
de outubro, um grupo dirigiu-se aos quilombos Picos I e Picos II, onde o DNIT realizava trabalhos de terraplanagem dentro
do território. O grupo chamou o supervisor
da obra para uma conversa, e o convenceu
a paralisar as atividades em função da ausência da consulta obrigatória aos quilombolas. "Um funcionário de uma empresa
que presta serviço pro DNIT falou com a
gente. Ele disse 'rapaz, a gente vai parar,
porque tá tudo irregular. Chamaram a gente pra fazer a obra, nós pensamos que estava tudo bem organizado, mas não tava'",
conta Raimundo Elesbão da Conceição
Belfort, quilombola de 65 anos, morador
do quilombo Picos II, no território Santa
Rosa dos Pretos.
Nos próximos dias, o Vias de Fato publicará outras reportagens sobre o assunto.
Acompanhe nas redes sociais.
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Mais um registro
para a História
Esta carta, publicada abaixo, lançada logo após a I Romaria Nacional do Cerrado, realizada em Balsas (MA), é mais um
documento, lançado por organizações sociais do Maranhão, que o poder político e econômico do Estado (incluindo a mídia
de mercado, emissoras de TV, rádios comerciais e jornais diários) fingem que não existe. Leiam e se puderem divulgue (está
na internet). São documentos como esta carta que explicam muito da atual realidade social e política maranhense. Um lugar
ainda marcado por uma inalterada estrutura oligárquica mafiosa e por uma modelo econômico assassino.

Carta das Comunidades e Povos do Cerrado
Encontro dos Povos e 1ª Romaria Nacional do Cerrado
Balsas, Maranhão, 27 a 30 de setembro de 2017
“Já chega de tanto sofrer, já chega de tanto esperar,
a luta vai ser tão difícil, na lei ou na marra nós vamos ganhar...”
Nós, romeiros e romeiras e participantes do Encontro dos Povos do Cerrado e da 1ª Romaria Nacional do Cerrado, Balsas, MA, que teve como tema
“Cerrado: os povos gritam por água e
território livres” e lema: “Bendita és tu,
ó Mãe Água, que nasces e corres no coração do Cerrado, alimentando a vida”,
saudamos todo o povo deste imenso
Brasil. Somos Indígenas, Geraizeiros,
Quilombolas, Quebradeiras de Coco,
Posseiros, Comunidades de Fundo e
Fecho de Pasto, Pescadores, Vazanteiros, Veredeiros, Retireiros do Araguaia,
Acampados e Assentados da Reforma
Agrária, Atingidos por Barragens, e
Trabalhadores e Moradores Urbanos e
queremos compartilhar com vocês a riqueza destes dias.
No Encontro dos Povos, com cerca
de 600 participantes, em debates, trocas, cantos, danças e rezas, partilhamos nossa dores, lutas, resistências e
rebeldias, nutridas na força das águas
de nossos rios, na esperança de afastar
o mal que quer nos calar, nos expulsar e
nos assassinar como estão fazendo com
tantas lutadoras e lutadores do povo.
As mortes matadas de tantos companheiros – 63 camponeses em conflitos
agrários só este ano no país até agora
– marcam o atual recrudescimento assustador da violência no campo e nas
cidades, mas não nos intimidam. Elas
são também denúncias trágicas de um
projeto desumano e ecocida. Choramos
nossos mortos, mas os temos como sementes vivas de uma nova terra justa e
igualitária, que nos encorajam a seguir
em frente, até “colher frutos maduros”.
Daí cantamos a rejeição aos projetos de
morte:
“aê meu povo, vamos prestar atenção...vem aí o MATOPIBA destruindo
o Maranhão...”
Denunciamos o Estado capitalista
como nosso inimigo, porque submisso
às corporações empresariais-financei-

ras, ao agronegócio, às mineradoras e,
desta forma, conivente e promotor de
injustiças e violências no campo e nas
periferias urbanas – os pobres, as mulheres, os negros, os índios e os jovens
como vítimas preferenciais. Esta relação promíscua está criando as condições para o sacrifício total da natureza,
do que ainda resta do nosso Cerrado e
dos nossos povos. É o caso do projeto MATOPIBA, de produção de grãos
para exportação, nos Cerrados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Dizemos com toda força: Não ao MATOPIBA!

ainda que na aparência “democrático”.
“Ecoa noite e dia, é ensurdecedor, ai,
mas que agonia, o canto do trabalhador
Esse canto que devia ser um canto
de alegria, soa apenas como um soluçar
de dor.”
Com força de Deus – o de Jesus, os
Encantados e os Orixás – fortalecemos
nossas consciências, identidades e sentimentos de pertença e formamos nossos famílias e comunidades a partir da
nossa prática cotidiana e de luta permanente. Para expulsar nossos inimigos,
retomar nossas terras e territórios, com
seus solos, matas e águas, tradições,

“Aê meu povo, vamos prestar atenção...vem aí o MATOPIBA destruindo o Maranhão...”

Denunciamos e repudiamos a política agrária e agrícola do Estado brasileiro voltada para implantação desses
grandes empreendimentos. E os cortes
e reduções nas políticas públicas de
saúde, educação, habitação e segurança pública. Não abrimos mão de nossos
direitos e os queremos de volta. Respeitamos o Estado se respeita nossos
direitos, o combatemos se não os respeita, mas visamos sempre a superação
deste Estado, por natureza, classista e
excludente, golpista quando convém,

cultos e culturas. Desacreditamos que
Governos irão resolver nossos problemas, se eles os causam.
Estamos costurando um tecido social
novo, a juntar os povos e comunidades,
articulados em redes e teias, para além
da condição de vítimas indefesas e dependentes, submetidas à exploração
econômica e dominação política. Priorizamos indígenas, negros, mulheres
e jovens entre todos os que sofremos
com o agravamento das condições sociais impostas pelas medidas tomadas

nos Três Poderes da República contra
os pobres, em favor da minoria rica, daqui e de fora, dilapidando o patrimônio
nacional. E porque, mesmo ameaçados
e violentados, nos oferecem, com seu
modo de viver e lutar, alternativas de
Bem Viver e cuidar da Casa Comum.
Na alegre certeza aqui reafirmadas,
anunciamos que um outro mundo é
possível e urgente e os estamos construindo a partir de nossos territórios
livres e autônomos. Não nos enganam
mais; não queremos esse desenvolvimento do agronegócio, das mineradoras, das empresas de energia, mas o
envolvimento: com a natureza, com
os irmãos e companheiros, com as
tradições culturais dos povos, com o
testemunho dos nossos mártires, com
as futuras gerações e com o sagrado.
Não queremos os agrotóxicos e transgênicos, mas a agroecologia, com a
mata em pé – o buriti, o pequi, o cajuí, o murici, a mangaba, o combaru,
o jatobá –, alimento e medicina, meio
das águas acumuladas nos aquíferos,
correntes nas veredas, riachos e rios,
os animais em convívio, toda a biodiversidade da vida garantida. Juntos,
auto organizados e articulados, a partir de nossas comunidades, em nossos movimentos, iremos plantando a
nova semente da libertação.
“Esta é a nossa bandeira, é por amor
a esta Pátria Brasil que a gente segue
em fileira”.
Na Romaria, com mais de 5 mil pessoas em caminhada, percorremos ruas
e rodovias, gritando nossas denúncias e
sonhos, cantando ao Deus da Vida, que
segue conosco. E conclamamos a todas
e todos de boa vontade e espírito cidadão, a nos acompanhar. Continuarem
firmes na luta incessante, na esperança
que não morre jamais.
Balsas, MA, 29 de setembro de
2017
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Um repúdio a política
cultural feita hoje no Maranhão

Carta de Repúdio ao Teatro Arthur Azevedo, à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Maranhão e ao
Governador Flávio Dino – responsáveis pela montagem do musical João do Vale “o gênio improvável”
O sentimento dessa carta é de absoluto espanto frente à postura dos dirigentes públicos
na condução das ações que deveriam fortalecer
e democratizar a cultura maranhense, especialmente no que concerne à produção do referido
espetáculo. Essa carta se faz necessária diante
da negação de respostas e do banimento daqueles que se atrevem a questionar, por meio
das redes sociais oficiais do evento, a pretensa
arrecadação do musical. Tal desprezo não nos
calará e não aceitaremos censura! Bem como
não nos dobraremos ao rancor das instituições.
Já faz tempo que as migalhas oferecidas só dão
conta de alimentar a nossa revolta.
No início do ano corrente, o Teatro Artur
Azevedo – casa de cultura estadual apontada no
site da SECTUR –promoveu uma seleção pública para o elenco do musicalJoão do Vale. Diversos artistas locais participaram das audições
e elogiaram a condução do processo. A estreia
do espetáculo marcaria a reabertura do teatro
(fechado desde dezembro de 2016). Produção
a todo vapor e amplamente divulgada, datas finalmente anunciadas, comunidade ansiosa pela
obra que festejaria o “poeta do povo”.Só esqueceram de avisar para quem seria o tão primoroso evento. Ou melhor dizendo, a quem serviria.
Sim, porque ao povo maranhense é que não é.
O ingresso, que custa sessenta reais na plateia,
certamente não virá no ticket refeição do trabalhador que vive com uma das piores qualidades
de vida do país.
Financiado pela Lei Estadual de Incentivo
à Cultura, o projeto contou com recursos de
parte do ICMS da Companhia Energética do
Maranhão (CEMAR). Vejamos o que dispõe a
SECTUR sobre elegibilidade do dito incentivo
à cultura:
“Pode entrar com projeto qualquer pessoa
jurídica, com pelo menos um ano de existência.
A concessão do CMC destina-se a os projetos
que visem à democratização do acesso, divulgação e preservação da memória cultural, bem
como ao desenvolvimento de atividades artísticas e as obras em espaços que abriguem atividades artísticas e destinadas a cultura.”
A primeira resposta que exigimos é: Onde
está a democratização de acesso num evento
que cobra ingressos tão caros?
Sim, o Teatro Artur Azevedo, realizador do
espetáculo, é pessoa jurídica do tipo Associação privada, inscrito no CNPJ sob o número
08.629.606/0001-00. Decorre que a referida
Associação, como mencionamos anteriormente, é declarada casa de cultura estadual e, como
tal, tem toda a sua folha de pagamento subsidiada pela Secretaria de Cultura e Turismo (o que
pode ser conferido no portal da transparência
http://www.transparencia.ma.gov.br). Portanto,
é uma instituição pública estadual recebendo
incentivos provenientes de sua própria lei. Sabemos que as margens interpretativas tendem
a tapear os desavisados e que imoralidades
ganham ares de lisura quando bem amparadas
juridicamente. No entanto, vejamos a regulamentação da lei no que tange a quem pode ser
proponente:
DECRETO Nº 27.731, DE 18 DE OUTUBRO DE 2011 Regulamenta a Lei 9.437, de
15 de agosto de 2011, que dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal para contribuinte do
ICMS que financiar projeto cultural, e dá outras
providências.
Art. 5º Para efeitos do disposto neste Decreto, considera-se:
II - proponente, a pessoa jurídica, devidamente estabelecida e registrada no Estado do
Maranhão, excetuando-se os municípios do Estado ou suas fundações, empresas e autarquias,

O mais irônico é saber que o canto interpretado do poeta do povo vai ser ouvido
(com os privilégios que não mudam) pela mesma elite que o impediu de entrar na escola.

que propõe projeto cultural e capta os recursos
do financiador para sua efetivação;
Como podemos verificar no artigo acima,
a própria a lei restringe ao Estado fazer uso da
lei de incentivo para evitar distorções e prevaricações (uso de má fé) com o recurso público.
Infelizmente o acesso à informação sobre
a aplicação dos recursos da Lei é tão precário
quanto seus objetivos. Não foi possível verificar os detalhes do projeto aqui discutido, seu
proponente ou os valores captados. O que no
frigir da ética não muda nada. O proponente
poderia ser a associação do Itaqui-Bacanga,
mas o evento é do Teatro; para sua reabertura
pública e gozo das autoridades, imprensa e de
quem mais puder pagar.
Tomemos alguns exemplos do disparate.
Seria como o governo criando o programa do
leite e abastecendo suas secretarias com o líquido. Ou conseguindo peixe a preço de custo
para população carente e ficando com metade
da mercadoria para as refeições no palácio. Ou
criando uma lei que financia projetos culturais
com renúncia fiscal para depois financiar os
eventos públicos que deveriam ser custeados
com orçamento próprio, como o São João, Carnaval, reabertura do maior teatro do Estado...e
ainda cobrando por isso. Poderíamos ficar aqui
em analogias eternas que ilustram perfeitamente o abuso da coisa, mas preferimos dedicar
mais algumas linhas na evidenciação do quão
imoral e desleal é um governo ficar com a
maior fatia de um incentivo que, em tese, deveria alavancar a cultura nos eixos carentes desse
direito. Ademais, a vantagem que um equipamento público tem na chancela e captação do
benefício é evidente. Um produtor independente enfrenta dificuldades de pessoal e estrutura
que o coloca atrás na aprovação e pleito de recursos para projetos.
Façamos uma conta rápida, já que nossa
indignação não prejudica nosso raciocínio. O
projeto do musical foi contemplado, através
da Lei nº 9.437, para patrocínio pela CEMAR
no dia 09/05/2017. Não consta informe de patrocínio parcial na divulgação dos resultados,
o que nos faz supor que a Companhia custeou
integralmente a montagem proponente. Dessa
forma, toda previsão de desembolso do projeto
estaria assegurada. Além disso, o Musical contou com o copatrocínio de uma joalheria local e

o apoio de mais oito empresas privadas, o que
representa ganho de recursos e serviços ou, no
mínimo, economia sobre o previsto. Neste embrolho de suposições, podemos então crer na
liquidez do projeto. Dito isso, cabe aqui a segunda questão:
Por que um espetáculo que já foi - ou deveria ter sido - totalmente custeado com recursos
obtidos por meio de lei de incentivo está cobrando ingressos?
Uma explicação plausível seria o lucro, o
que viria a ser aceitável, não fosse a condição
do Teatro, dispositivo público que não pode ter
fins lucrativos. Sabe-se que o Teatro amargou
um atraso na entrega da reforma que prescindiria sua reabertura e que, consequentemente,
sofreu impacto no custo de produção do Musical. Neste caso, a máquina pública é quem
deveria arcar com o excedente acumulado em
virtude da sua ineficiência de planejamento,
uma vez que cabe a ela antecipar cenários de
atraso e garantir a execução dos projetos. São
fatores alheios ao patrocinador e ao público e
que, por lógica, não podem recair sobre eles.
Que o espetáculo fosse apresentado em outro
local, que fosse na praça! Repassar o prejuízo –
ou provisão de caixa – para o público é uma atitude que beira o descaramento. O povo não vai
pagar, porque o povo já pagou por esse espetáculo quando comprou o pão do dia ou quando quitou a conta de luz do mês. É obrigação
do Governo do Estado do Maranhão manter e
financiar projetos em suas casas de cultura. É
para isso, também, que a pasta da Cultura tem
– ou deveria ter – orçamento.
A contrapartida social oferecida pelo projeto é irrisória e redundante. As apresentações
gratuitas que serão oferecidas aos alunos do
NAE (Núcleo Arte-Educação) já estão previstas pelas ações de formação de plateia do
próprio NAE, cuja realização é de responsabilidade das Secretarias de Estado da Cultura e
Secretaria da Educação. Resumindo, é oferecido um retorno social que já seria cobrado pelo
escopo de um outro projeto em vigor. Saída
astuciosa e maliciosa.
O Projeto de Lei nº 114/2017, do atual
governo, solicitado para tramitação urgente,
prevê que o poder Executivo poderá aplicar
até 100% dos recursos do Fundo Estadual de
Cultura do Maranhão (FUNDECMA) em pro-

jetos formulados pelo poder público. Ou seja,
desobriga a injeção direta de capital nos difusores independentes de cultura. Então, se a lei
de incentivo à cultura permite o uso de parte
do ICMS a ser arrecadado no financiamento
de projetos do governo – incluindo-se aí seus
braços diretivos - e o FUNDECMA pode ser
usado integralmente nesses mesmos projetos,
sobra o quê para quem não tem o Estado como
mantenedor?
Migalhas em formato de editais de ocupação e participação em eventos. Sobram a
Semana de Teatro e a de Dança sucateadas e
inexpressivas. Sobra um cala boca enunciado
de cortesia para a classe artística. Ou nem isso.
O mais irônico é saber que o canto interpretado do poeta do povo vai ser ouvido pela
mesma elite que o impediu de entrar na escola.
“Hoje todo são “doutô”, eu continuo joão
ninguém/
Mas quem nasce pra pataca, nunca pode ser
vintém/
Ver meus amigos “doutô”, basta pra me
sentir bem/
Ver meus amigos “doutô”, basta pra me
sentir bem.”
(trecho da música Minha História – João do
Vale)
Não, não basta. E nós vamos gritar bem
alto! Não queremos cortesias, exigimos o direito do povo de estar na primeira fila! Seremos
barrados e ao nosso lado estará João do Vale,
cantando baião na calçada para conseguir pagar
a entrada.
Assinam este documento:
Cia MiraMundo
Cia do redentor
Nicolle Machado
Renato Guterres
Andressa Passos
Jairiane Muniz
Luciano Ferrgar
Marcelo Augusto
Thielly Aguiar
Lucas Parreão Costa
Nelson Pinheiro Rosa
Rafaelly Barros Almeida
Carlos Montier Barbosa de Carvalho
Samuel Evangelista Silva Rocha
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A mentira por trás da “mudança”
Por Silvana Gonçalves*

Ali (na audiência de conciliação) houve um festival de risíveis mentiras atiradas como pedras sobre os mais de cem trabalhadores e trabalhadoras rurais,
pescadores, extrativistas que lotaram o auditório do fórum desembargador Sarney Costa.

Na tarde do último dia 29 de novembro, durante a audiência de conciliação
entre a comunidade Cajueiro e a empresa WPR, lembrei o Padre Antônio
Vieira quando, ao se referir sobre a elite
local, disse que “até os céus do Maranhão mentem”. Ali houve um festival
de risíveis mentiras atiradas como pedras sobre os mais de cem trabalhadores e trabalhadoras rurais, pescadores,
extrativistas que lotaram o auditório do
fórum desembargador Sarney Costa.
Na ocasião, olhos ansiosos e atentos
buscavam respeitosamente, em eloquente silêncio, por uma esperança,
por menor que fosse, diante do advogado da empresa, protagonista das mais
desconcertantes e descaradas mentiras.
Contudo, as mais patéticas foram aquelas usuais de que o empreendimento vai
gerar muito emprego para a comunidade, muito “desenvolvimento”, muitas
oportunidades, melhorias na infraestrutura do local, que em outros lugares
onde se instalaram empreendimentos
semelhantes houve uma melhora grande na qualidade de vida das pessoas,
embora não tivesse indicado um lugar
sequer onde isso teria realmente acontecido. Eu, confesso, sorri para não
chorar.
Porém, a sessão de tortura psicológica
prosseguiu e, em determinado momento,
a promotora de justiça perguntou à empresa, se esta concordaria em paralisar
as obras por um mês para fins de tentar

regularizar as infindáveis irregularidades
apontadas no proceder da empresa contra a comunidade. Mais uma vez aquele
silêncio. E mais uma vez aqueles olhares
se entrecruzaram ávidos por justiça. E a
resposta da empresa foi negativa.
Um suposto atraso na programação de
obras seria o motivo para provocar danos
de todas as ordens nas casas, entre poeira
excessiva, excesso de ruídos, maquinários transitando pela comunidade livremente, danificação da única fonte de água
que abastece as famílias, desmatamento
provocando fuga dos animais silvestres
para dentro das residências, entre outros
impactos, transtornos e inconvenientes.
Como se não bastasse, em um dado momento da audiência gravada em áudio, o
advogado da empresa WPR faz um apelo
dramático: pede para a Defensoria Pública e para o Ministério Público convencerem a comunidade a aceitar suas bizarras
propostas e, assim, demonstrou atropelar,
inclusive, as funções institucionais estabelecidas na Constituição Federal para
ambos os órgãos.
Diante de afirmativas assim, como
não se revoltar? Não foram essas mesmas mentiras que o maranhense ouviu
durante quarenta anos de coronelismo
da oligarquia Sarney? Como acreditar
que um porto que aniquila manguezais, várzeas, praias, nascentes, um
dos ecossistemas naturais mais ricos
do país, expulsando comunidades tra-

Flávio Dino (junto com esse mesmo Michel Temer) está entregando a Reserva Extrativista TauáMirim, a comunidade do Cajueiro, a Praia de Parnauaçu e a nossa dignidade para o capital
chinês e a Empresa WPR

dicionais de seu território, de fato e
de direito, possa trazer benefício para
o Maranhão? Para qual Maranhão? O
Maranhão da mentira? Do engano?
Certamente, para este sim.
Para o Maranhão da mentira, o desenvolvimento vai chegar, como sempre, atropelando, matando, esmagando
os trabalhadores e a natureza. A exemplo
do presidente Temer, que está vendendo
o Brasil para a China, principalmente
aeroportos, portos, rodovias e linhas de
transmissão, também o governador Flávio Dino (junto com esse mesmo Temer)
está entregando a Reserva Extrativista
Tauá-Mirim, a comunidade do Cajueiro,
a Praia de Parnauaçu e a nossa dignidade

Associação Brasileira de Rádios
Comunitárias (ABRAÇO)
Vinte anos de luta pela democratização da comunicação

para o capital chinês e a Empresa WPR
passarem por cima com suas enormes
máquinas de fazer poeira e destruição!
Assim, configura-se o governo da
mudança, que incitou os maranhenses
a decidirem pelo desenvolvimento não
apenas para pequenos grupos ligados ao
poder, e sim “para todos”. O mesmo Maranhão que, em busca da verdade, optou
pela mudança, hoje amarga a desilusão
de mais uma entre tantas mentiras.
*Silvana Gonçalves, advogada mestranda em Desenvolvimento Socioespacial e Regional, integrante do LIDA/
UEMA (Lutas Sociais, Igualdade e Diversidade)

