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VI ENCONTRO DE COMUNIDADES DO 
BAIXO PARNAÍBA MARANHENSE: 

continuidade da histórica caminhada de lutas 
por direitos na região

Sejamos todos/as bem vindos/as ao VI Encontro de 
Comunidades do Baixo Parnaíba Maranhense!

Mais uma vez estaremos todos (igrejas, sindicatos, 
associações, pastorais sociais, centros de defesa de di-
reitos, federações, colônias e demais movimentos sociais 
com trajetória na luta por direitos para as populações da 
região), nos reunindo para celebrar nosso reencontro, para 
compartilhar experiências e para dialogar sobre temas da 
maior importância para nossa caminhada. Nesse encontro 
vamos discutir o protagonismo das comunidades na defesa 
da vida na região. Temos muito o que compartilhar e refletir 
nessa longa e histórica caminhada, que hoje somos conti-
nuadores. Senão vejamos:

 9 Ainda no séc. XIX várias lutas se desenvolveram 
na região porque os mais pobres sofriam opres-
sões de toda ordem. Mas, eles iniciaram uma lon-
ga e histórica luta por direitos.

 9 De lá para cá tivemos inúmeras lutas desenvolvidas 
por gente corajosa. Mais recentemente, na década 
de 1990 iniciaram-se os congressos de trabalhado-
res/as da região. De 1992 até hoje já se realizaram 
oito congressos.

 9 Na segunda quinzena de Dezembro de 2004, no 
Povoado Lagoa Seca, município de Santa Quitéria, 
realizou-se o I Encontro de Comunidades, onde 
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reuniram-se as comunidades do município para 
festejar, se conhecerem e discutirem direitos e ci-
dadania. Cerca de 1.200 pessoas discutiram como 
o Centro de Defesa e Promoção dos Direitos e Ci-
dadania de Santa Quitéria e Judiciário local pode-
riam contribuir com as dificuldades de cada comu-
nidade presente. A partir daí 2.547 pessoas sem 
registro civil foram atendidas diretamente e no final 
de 2005, 80% do município já tinha sido beneficia-
do com o Programa Luz para Todos. Sent iu-se 
necessidade de conhecer outras organizações que 
tratavam e lutavam pelo direito à terra. Assim, o 
FÓRUM EM DEFESA DO BAIXO PARNAÍBA MA-
RANHENSE foi envolvido na realização do II En-
contro. 

 9 O II Encontro teve como tema “Acesso a terra com 
a garantia dos direitos humanos”, aconteceu na se-
gunda quinzena do mês de Novembro de 2005, no 
Povoado Pau Serrado, município de Santa Quité-
ria. Contamos com a presença do INCRA, ITER-
MA e uma diversidade de entidades. Participa-
ram 830 pessoas sendo que a grande maioria do 
próprio município. Avaliou-se as ações realizadas 
pelo Fórum durante o ano de 2005 e indicou-se as 
prioridades de ação para 2006. Houve maior parti-
cipação do pólo sindical por meio dos STTR`s. Ba-
seado nas inúmeras irregularidades e dificuldades 
dos processos de titulação das áreas a favor das 
comunidades, o acesso a terra continuaria a ser 
uma grande luta de todos nós na região.
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 9 O III Encontro de Comunidades, sob a coordena-
ção do Fórum em Defesa do Baixo Parnaíba Mara-
nhense, foi realizado na Comunidade Quilombola 
de Bom Sucesso, município de Mata Roma. Lá 800 
delegados/as, vindos de todos os municípios da 
região, discutiram o tema “Direitos Humanos, De-
mocracia e Desenvolvimento”. Além de contarmos 
com a participação nos debates de representantes 
do Judiciário, Ministério Público Estadual, Secreta-
ria de Estado de Segurança e Conselho Estadual 
de Defesa dos Direitos Humanos e também a par-
ticipação das organizações que lutam por direitos 
na região socializaram experiências. 

 9 O IV Encontro de Comunidades, cujo tema era 
“Modelo de Desenvolvimento com realização de 
Direitos Humanos”, foi realizado em novembro de 
2007, em Paulino Neves.

 9 O V Encontro de Comunidades do Baixo Parnaíba 
Maranhense, realizou-se em Buriti, no período de 
26 a 29 de novembro de 2009. Teve como tema 
“Controle Social: missão de todos nós”. Buscou-se 
a mobilização dos/as delegados/as para a discus-
são, em seus municípios, sobre o controle realiza-
do tanto pelos próprios órgãos do poder público, 
quanto aquele realizado pela sociedade civil que 
luta por direitos sobre a Gestão Pública e Câmaras 
Municipais.

Destaque-se que a celebração da caminhada de luta 
por direitos na região do Baixo Parnaíba Maranhense tem 
sido festejada nesses grandes eventos, mas ganham con-
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cretude nas pequenas ações cotidianas de resistência a 
toda e qualquer forma de violações de direitos, desenvolvi-
das por nossas comunidades tradicionais, categorias pro-
fissionais, organizações e movimentos sociais que lutam 
por direitos na região, além de importantes parceiros des-
sas lutas, a exemplo das agências de cooperação interna-
cional e de professores/as da UFMA. 

Coordenação Regional do Fórum em 
Defesa da Vida do Baixo Parnaíba Maranhense 
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BEM VINDOS (AS) A BARREIRINHAS!

Todos (as) nós que compomos o Fórum Local de En-
tidades da Sociedade Civil de Barreirinhas, nos antecipa-
mos com o nosso desejo de uma feliz acolhida a todas as 
participantes do VI ENCONTRO DE COMUNIDADES DO 
BAIXO PARNAÍBA MARANHENSE. Antes que o nosso en-
contro aconteça, já sentimos a presença de todos vocês 
em nosso meio.

UM BREVE INFORME SOBRE A NOSSA HISTÓRIA

Esse nosso pedaço de chão, antes da presença dos 
colonizadores portugueses, era habitado pelos povos indí-
genas caetés, aracarés ou tremembés, que se encontra-
vam nas margens do nosso litoral e dunas, e os tapuias 
que residiam às margens do Rio Preguiças.   Não temos 
registro sobre como, quando e aonde chegaram os coloni-
zadores portugueses em nosso território.

O Rio Preguiças, tanto pela sua nascente como pela 
sua foz deve ter sido a principal via de acesso dos coloniza-
dores. Os Padres Jesuítas da Companhia de Jesus através 
do seu projeto de catequização dos indígenas marcaram a 
sua presença aqui. Talvez tenham sido os fundadores do 
nosso primeiro Povoado por nome Santo Antônio, uma das 
comunidades de remanescente de quilombos. O fazendei-
ro e comerciante Estevão da Silva Castro é considerado 
o fundador do Povoado Barreirinhas. Onde está situada a 
Praça da Igreja Matriz.

Em 1860, Barreirinhas foi elevada de povoado a ca-
tegoria de freguesia. Na época, os 17 primeiros povoados 
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tornaram-se quarteirões. Tinha uma população de 6.843 
pessoas livres e 630 escravos. Não temos registro da 
quantidade da presença de indígenas na época. Em 1871, 
a freguesia passou a categoria de vila. Em 29 de março de 
1939 aconteceu a sua emancipação.

Atualmente, Barreirinhas possui uma extensão terri-
torial de 2.347 km², está localizada a 217 km de São Luís. 
Tem uma população de 54.991 habitantes. A Zona Rural 
está constituída de 217 povoados. E, a Zona Urbana, além 
do centro histórico é composta por 13 bairros. Barreirinhas 
é ornada pela beleza natural, mas também  de um povo 
simples e acolhedor.

           Segundo o Poeta e Compositor, Padre Joci 
Rodrigues ao compor o nosso hino municipal, declamou 
Barreirinhas como rincão paraíso, e modestamente somos, 
pelo nosso litoral e praias de dunas e lagoas de água doce, 
cobertas por lençóis de areias brancas, pelo maravilhoso 
Rio Preguiças, com os seus 120 km de extensão e seus 
afluentes irrigando todo o nosso território. Por toda a sua 
beleza, Barreirinhas se tornou um dos pontos turísticos 
mais importantes do Maranhão. 

A EXISTÊNCIA DE UM POVO-COMUNIDADE.
       
Em 1966, o Concílio Vaticano II, orientava que a igre-

ja devia estar no meio do Povo. Nesta época, a ditadura 
militar dominava o país e exercia um governo de repres-
são às lideranças e partidos de esquerda, as organizações 
e movimentos sociais. O Povo era proibido de reivindicar 
os seus direitos e qualquer reunião era vista como ato de 
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subversão. Neste período e contexto, assume a Paróquia 
de Barreirinhas o Padre Joci Rodrigues. Movido pelos ven-
tos de renovação da igreja, cria as primeiras comunidades 
eclesial de base (Cebs) nos Povoados Tabocas, Braço e 
Pacas.

Nos anos de 1969 a 1977, a nossa Paróquia foi agra-
ciada com a presença e ação evangelizadora do missio-
nário francês Padre Roberto. Ele nos marcou pelo seu 
testemunho de vida, e seu trabalho evangelizador e de 
conscientização. Conseguiu um avanço extraordinário no 
fortalecimento e criação de novas comunidades. Realizou 
um grande trabalho de formação de lideranças de base. 
A Bíblia lida, refletida e comparada com a realidade das 
comunidades, tornou-se a nossa principal fonte de orienta-
ção de vida. Colaborou na criação do Sindicato dos Traba-
lhadores e das Trabalhadoras Rurais, da Cooperativa dos 
Produtores e da Colônia dos Pescadores. Esse trabalho 
de libertação do povo incomodou os poderosos de Barrei-
rinhas que se empenharam numa ação de perseguição ao 
Padre Roberto e às comunidades, a tal ponto que em junho 
de 1977, o então Padre Roberto teve que sair fugindo do 
nosso meio.

Os anos de 1977 a 1994 foi um período forte da vida 
comunitárias, vivido com a presença das Irmãs Suzanne, 
Gizelle e Georgete. Junto a elas, o conjunto das lideranças 
de base, onde foi possível realizar uma importante ação 
comunitária de transformação da Paróquia numa Rede de 
Comunidades. 

A continuidade da Escola da Fé, com a diversidade 
dos cursos de formação, firmou os nossos pés na cami-
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nhada rumo a uma Igreja Comunidade comprometida com 
a vida, com a dignidade e com a realização dos direitos 
humanos. A criação de uma equipe de conscientização po-
pular com a participação das lideranças de base a nível da 
paróquia, ajudou no processo de organização das comu-
nidades e colaborava na busca de solução dos problemas 
locais. O Projeto de Saúde popular iniciou uma ação pio-
neira na política preventiva em saúde junto às comunida-
des. Nesse projeto, a paróquia firmou uma parceria com E-
Changer, uma ONG suíça, que colaborou por um período 
de três anos com duas enfermeiras: Edith e Marie-France 
que ajudaram a fortalecer esse trabalho. Hoje quase todos 
os domicílios das comunidades de Barreirinhas têm fossa e 
filtros e algumas construíram postos de saúde. Essa ação 
serviu de base para a implantação da Pastoral da Criança. 
Um trabalho voluntário de grande relevância, feito princi-
palmente pelas mulheres das comunidades, que ajudou na 
erradicação da mortalidade infantil.

OS FRUTOS COLHIDOS DA AÇÃO E DO NOSSO
COMPROMISSO COMUNITÁRIO E SOCIAL

Do nosso processo de ruptura com a cultura do indi-
vidualismo, estamos construindo uma nova cultura da vida 
em comunidade, do fazer coletivo e do atuar em parceria, 
colhemos hoje os frutos da luta pela reforma agrária.

Da atuação conjunta das comunidades e associações 
com o sindicato dos trabalhadores (as) rurais, prefeitura 
e ITERMA existem atualmente 57 assentamentos, com 
98.742 hectares de terras tituladas para 2.597 famílias. 
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Mais três assentamentos do INCRA, com 14.788 hectares, 
beneficiando 946 famílias de 31 comunidades.  

Da parceira da sociedade civil organizada e do Poder 
Público, estamos construindo um processo de resistência 
contra o modelo de desenvolvimento baseado no cultivo 
da monocultura de soja e eucalipto que destrói a vida e a 
natureza. Da nossa consciência, da luta pela preservação 
ambiental e do amor à vida, se encontra em vigência três 
Leis Municipais. A primeira é a Lei nº 383/94, que proíbe 
a produção de carvão vegetal em escala industrial; a se-
gunda é a Lei nº 420/98, que impede o reflorestamento em 
nosso solo por eucalipto e a terceira é a Lei nº 528/2005, 
que proíbe a produção de soja. O cumprimento dessa le-
gislação tem ajudado a manutenção dos 90% do nosso 
cerrado coberto com a sua vegetação nativa.

 Para termos uma sociedade e um município que seja 
a expressão dos nossos sonhos, temos muitos problemas 
a superar e enfrentar. Precisamos lutar e avançar na busca 
de implementação de um modelo de desenvolvimento e de 
gestão pública, cuja principal prioridade seja a promoção, 
a realização, e a defesa dos direitos humanos com base a 
superação das desigualdades sociais, políticas e econômi-
cas. Com esse objetivo, as comunidades, as associações, 
as igrejas e as entidades da sociedade civil de Barreirinhas 
estão em luta, em movimento, realizando eventos a fim de 
fortalecer o nosso protagonismo em defesa da vida no Bai-
xo Parnaíba, Lençóis, Alto e Baixo Munim.

Por José Vale dos Santos
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PREPARAÇÃO DAS DELEGAÇÕES
DO VI ENCONTRO DE COMUNIDADES

Buscando contribuir para a preparação das condi-
ções de participação de cada delegado/a do VI Encontro 
de Comunidades, a Coordenação do VI Encontro de Co-
munidades, composta pela Coordenação Regional do Fó-
rum de Defesa da Vida do Baixo Parnaíba Maranhense e 
a Comissão Local, sugere às articulações municipais as 
orientações abaixo relacionadas:

a) A realização de estudos da cartilha envolvendo as 
comunidades urbanas e rurais do município é ta-
refa para os/as articuladores/as municipais. 

b) A organização dos estudos deverá ser oportuni-
dade importante para articular outras entidades 
locais ainda não envolvidas no processo de arti-
culação dos Fóruns Municipais em Defesa do Bai-
xo Parnaíba Maranhense. Com a realização dos 
estudos, espera-se ter realizado formação sobre 
o tema do VI Encontro e a escolha dos/as delega-
dos/as do município.

c) A escolha deve ser feita tendo presente os critérios 
de: maturidade, envolvimento, engajamento, com-
promisso e participação ativa nas lutas sociais do 
seu município. Além disso, a escolha deve consi-
derar o princípio da diversidade: homens, mulhe-
res, jovens, idosos, crianças, pessoas do interior e 
gente da cidade.

d) Definida a delegação do município, as articulações 
municipais deverão fazer a inscrição dos/as dele-
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gados/as com antecedência e enviar as fichas nos 
prazos definidos pela Coordenação do VI Encon-
tro de Comunidades. Que elas sejam digitadas, se 
por acaso não for possível, escritas com letra de 
forma.

e) Recomenda-se que todas as delegações progra-
mem sua chegada a Barreirinhas no período da 
tarde, período que será feito o credenciamen-
to das delegações; o jantar será servido às 18h 
e abertura do VI Encontro, às 19:30h, momento 
que deverá contar com a participação de todas 
as delegações. Recomenda-se ainda que a pro-
gramação das viagens de retorno, somente após 
o encerramento do VI Encontro, previsto para as 
12:30h. 

f)  A nossa hospedagem vai ser nas casas das famí-
lias de Barreirinhas, por isso, pedimos para os/as 
delegados/as, que tragam redes, cordas, lençóis, 
roupas de banho, bem como seus objetos de uso 
pessoal.

g) Cada delegado/a deve trazer caderno e caneta para 
suas anotações.

h) Para alimentação, os/as delegados/as devem levar 
prato, copo, colher e uma sacola para colocar esse 
material.

i)  Se chegarem em Barreirinhas, antes do almoço, 
sugerimos que tragam seu “frito” porque no dia 25 
de novembro não terá almoço, só a janta está ga-
rantida.

j)  O transporte é por conta de cada delegação, por-
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tanto deve ser providenciado com bastante ante-
cedência.

k) Recomendamos cada delegação trazer cartazes, 
faixas, painéis, símbolos da sua presença, da sua 
caminhada e luta. Esses materiais servirão como 
ornamentos do espaço de nossa plenária.

l)  Cada delegação deve contribuir para animação 
do nosso VI Encontro trazendo instrumentos mu-
sicais, poesias, paródias e cantos
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O PROTAGONISMO DAS COMUNIDADES
 EM DEFESA DA VIDA

Discutir o protagonismo das comunidades na defesa 
da vida na região do Baixo Parnaíba Maranhense. É isso 
que os/as delegados/as do VI Encontro de Comunidades 
farão em três dias em Barreirinhas. Essa tarefa nos leva 
a uma afirmação histórica e indiscutível: se não fosse as 
lutas empreendidas por diversos movimentos sociais e de-
fensores de direitos não haveria direitos inscritos nas leis 
do nosso país. Em nenhum lugar deste Brasil os direitos 
foram doados por algum representante do Estado brasi-
leiro (composto pelos poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, em vários níveis, federal, estadual, municipal e 
distrital). Tudo o que temos em termos de garantias legais 
foram conquistas dos vários movimentos realizados por 
defensores de direitos, grupos, comunidades, categorias 
profissionais e entidades.

Portanto, o estado age quando é pressionado a agir, 
seja para colocar na lei os direitos e garantias, seja para 
executar esses direitos e garantias. Essa lição, aprende-
mos na luta por direitos. Por isso os movimentos continuam 
reivindicando. Por isso, essa caminhada precisa de con-
tinuadores. Não somos os primeiros e nem os últimos a 
assumir a caminhada de luta por direitos nesse país.

Outro aspecto a ser considerado é que o fato de ter-
mos conquistado alguns direitos e garantias não significa 
que temos que cruzar os braços, acreditando que o Estado 
já sabe que tem obrigação de fazer. Não! Em cada governo 
e em cada tempo da história temos mudanças na política, 
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na economia, no perfil dos representantes do Estado e nos 
movimentos sociais, também têm mudanças acontecen-
do: nas reivindicações, nas formas de lutar, nas formas de 
se relacionar com o Estado, nas estratégias de luta. En-
tão diante disso, os defensores de direitos, os grupos, co-
munidades e demais organizações que lutam por direitos 
aprendem que a sua caminhada em cada tempo se renova, 
seja porque provocamos o Estado para agir e daí vem rea-
ção (facilitando ou reprimindo ou ainda fazendo facilitação 
e repressão), seja porque o Estado ou outra organização, 
como empresas, podem por meio de suas ações exigir re-
ação por parte dos movimentos sociais.

Esse processo constante de renovação da caminha-
da põe também novos desafios para a luta, seja para a 
aplicação dos direitos e garantias conquistados e não cum-
pridos, seja para a organização interna das lutas e reivin-
dicações.

É nesse sentido que as comunidades do Baixo Par-
naíba, sejam elas rurais ou urbanas, religiosas ou leigas, 
organizadas ou não, em associações, sindicatos, coopera-
tivas, levantam mais uma vez suas bandeiras, suas vozes, 
(re)constroem seus sonhos em busca de justiça, igualdade 
e dignidade, pois têm a exata dimensão de sua tarefa de 
fazer sua histórica e assim mudar os rumos de uma socie-
dade marcada pela injustiça e desigualdade.

 O protagonismo das comunidades representa ainda 
sua capacidade de ser sujeito de direito, ou seja, sujeito 
ativo na luta pelo direito de ter direito.

 A comunidade exerce seu protagonismo quanto tem 
ação destacada e construtiva, em temas de seu interesse. 
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Ser protagonista é assumir a história como personagem 
principal, participando da vida pública para ajudar a cons-
truir o mundo em que se vive. Por meio dessa participação 
ativa é possível acompanhar a construção das políticas pú-
blicas e lutar para que elas sejam adequadas à realidade 
em que se vive. Também é fundamental para fazer o con-
trole social - acompanhar como o poder público, usa e apli-
ca o orçamento público de sua cidade; como este cumpre 
sua obrigação de efetivar os direitos da população; etc.

 Ser protagonista também significa denunciar as vio-
lações ou desrespeito a direitos. Por exemplo, se uma fa-
mília não encontra vagas na escola pública, pode recorrer 
ao Conselho Tutelar ou ao Ministério Público. Se você acha 
que seu vizinho sofre violência, também pode fazer o mes-
mo.

 Em síntese, ser protagonista é saber se conduzir, 
determinar seu rumo, apesar dos obstáculos, das dificul-
dades, é lutar orientado por princípios sólidos de justiça, 
princípios que o povo que luta tenta imprimir nas políticas 
públicas que devem garantir o direito de todas as pessoas. 
É com essa certeza que faremos uma breve viagem na 
construção dos direitos, lembrando que lutamos numa so-
ciedade cheia de contradições e injustiças, então essa luta 
precisa manter-se sempre acesa, viva...

 Como nos diz o cântico: Animados pela fé e bem 
certos da vitória, vamos fincar nosso pé e fazer a nossa 
história. E fazer a nossa história, animados pela fé.
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TEMéTICAS DE DISCUSSÃO DO 
VI ENCONTRO DE COMUNIDADES

ASSISTÊNCIA SOCIAL: política pública em debate

Karoline Parrião Rodrigues1  

Considerações Gerais

As desigualdades sociais sempre trouxeram grandes 
e graves conseqüências a todas as populações, exemplo 
disso é o grande número de pessoas em situação de ex-
trema pobreza, a precarização das condições de trabalho, 
o desemprego, a violência generalizada, a fome, a deses-
truturação familiar, para citar algumas. Com vistas a mini-
mizar os efeitos dessas situações foram tomadas inúmeras 
medidas de iniciativa do Estado, como também da socie-
dade civil, inclusive das igrejas. No entanto, as ações reali-
zadas até pouco tempo atrás eram estritamente residuais, 
baseadas no imediatismo do problema, o assistencialismo 
puro e simples sem reflexão sobre aquele contexto social, 
suas causas e possibilidades de transformação.

Paralelo a esse quadro de injustiças e desigualda-
des, foi iniciado um processo de mobilização, onde vários 
movimentos sociais, sindicatos, representantes de traba-
lhadores da área e até mesmo movimentos progressistas 
de igrejas reivindicaram a transformação dessa sociedade 
com base não na filantropia, mas na emancipação huma-
na, no reconhecimento do homem enquanto sujeito de sua 
própria história – protagonista.

1 Assistente Social



21 

Conturando a Política de Assistência Social
 
Cedendo às pressões populares e com certo interes-

se particular, entre outras conquistas, o Estado proclama 
a Constituição Federal de 1988, inscrevendo a Assistência 
Social no campo dos direitos sociais e formando, juntamen-
te com Saúde e Previdência o tripé da Seguridade Social 
Brasileira. O segundo marco legal da Política foi a promul-
gação da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS em 
1993, imprimindo a ela toda sua base: princípios, diretrizes, 
objetivos, organização, controle social, entre outros.

Com base nas legislações acima, foram divulgadas 
em 2004 e 2005, respectivamente, a Política Nacional de 
Assistência Social e a Norma Operacional Básica do Sis-
tema Único de Assistência Social – NOB/ SUAS. O pro-
cesso de elaboração dessa documentação e das demais 
que a seguiram foi de muita luta e negociação, pois se tra-
ta da construção de uma Política Pública que visa a Pro-
teção Social de crianças; adolescentes; idosos; pessoas 
com deficiência, em situação de rua, com vínculos familia-
res fragilizados, com identidades estigmatizantes, uso de 
substâncias psicoativas, vítimas de violência, entre outras 
situações, pois de acordo com a LOAS ART. 2º, parágrafo 
único: “a Assistência Social realiza-se de forma integrada 
às políticas setoriais, visando ao enfrentamento da pobre-
za, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de con-
dições para atender contingências sociais e à universaliza-
ção  dos direitos sociais”. 

Atualmente podemos falar no Sistema Único de As-
sistência Social – SUAS, que se estruturou com base nas 
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conquistas anteriores como a LOAS e a Política Nacional 
de desde 2005 tem sido aperfeiçoado por meio de consul-
tas públicas, avaliação das ações executadas, pesquisas, 
estudos, monitoramento dos Conselhos de Assistência So-
cial em todas as esferas, que se transformam em decretos, 
resoluções, portarias e normas orientadoras das ações.

O SUAS exige que para execução da Política cada 
ente federado deve  dispor de seu CPF (Conselho, Plano e 
Fundo de Assistência Social), dividindo as ações socioas-
sistenciais por nível de gestão, como segue:

• Proteção Social Básica – objetiva prevenir situações 
de risco social decorrente da pobreza, privação de renda, 
dificuldade de acesso aos serviços públicos, fragilização 
de vínculos familiares e de pertencimento social (discrimi-
nação etária, étnica, de gênero, por deficiência, etc.).  Ge-
ralmente é realizada nos Centros de Referência de Assis-
tência Social – CRAS.

• Proteção Social Especial de Média e Alta Complexi-
dade – destina-se ao atendimento de famílias e indivíduos 
com seus direitos violados, vínculos familiares e comuni-
tários fragilizados ou rompidos e que precisam de atenção 
integral e especializada. Muitas ações são realizadas nos 
Centros de Referência Especializados de Assistência So-
cial – CREAS, abrigos, albergues, famílias substitutas e/ ou 
acolhedoras.

Conquistas e Desafios

A Assistência Social tem alcançado inúmeros avan-
ços, destacamos os principais: - a sua inauguração como 
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Política Pública de Proteção Social; - exigência de con-
trole social (conselhos de assistência social em todas as 
esferas); - descentralização político-administrativa (cada 
ente federado tem sua responsabilidade); - centralidade na 
família quando da realização das ações; - realização das 
Conferências de Assistência Social (espaços de avaliação 
da Política e elaboração de diretrizes para aprimoramento); 
- elaboração das Normas Operacionais que direcionam  a 
gestão do SUAS, inclusive a de seus trabalhadores; - am-
pliação da participação popular, com ênfase nos usuários  
da Política; - ampliação das ações da Política com  vistas à 
defesa e garantia dos direitos socioassistenciais.

No entanto, essas conquistas remetem a inúmeros 
desafios para que se possa, de acordo com Paiva (2006) 
“reposicionar o protagonismo popular como essência à as-
sistência social, quando esta se afirma como política pública 
com potencial emancipatório”. Dessa forma, apresentam-
se como principais desafios: - desmistificar a assistência 
social como favor, mas sim executá-la como direito de to-
dos que dela necessitar e dever do Estado; - superar as 
práticas assistencialistas e clientelistas ainda presentes; - 
efetivar a participação popular, especialmente dos usuários 
na construção do SUAS; - ampliar a integração/ parceria 
com as demais políticas públicas; - potencializar o controle 
social por meio de fóruns, audiências públicas, eventos de 
capacitação e outros; - valorização  dos trabalhadores do 
SUAS com a implantação da NOB/ Recursos Humanos; 
- ampliar a estrutura física, equipamentos de informática 
material de expediente, veículos, etc. para as unidades de 
atendimento.
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Assim, nosso papel é monitorar a execução da Políti-
ca de Assistência Social nos municípios, estados e em nível 
federal, fazendo com que as legislações vigentes não se 
tornem letras mortas. Devemos conhecer os CRAS, CRE-
AS, abrigos, casas de passagem e demais equipamentos e 
Programas dessa Política existentes em nosso município, 
além de participar dos Conselhos de outros espaços de 
discussão.
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DIREITOS HUMANOS
Joisiane Gamba2 

Os direitos humanos são todos aqueles direitos ne-
cessários ao desenvolvimento pleno da pessoa, à garantia 
da sua dignidade. São conquistas históricas, resultados de 
luta que se estabelece permanentemente no seio da so-
ciedade marcada por conflitos de interesses. Assim é que 
sua institucionalização, isto é, a sua transformação em lei, 
é processual. Inicialmente foram reconhecidos os direitos 
chamados de civis e políticos - liberdade, igualdade e pro-
priedade e gradativamente vai se ampliando esse reco-
nhecimento através dos direitos sociais, econômicos e cul-
turais. Todos direitos essenciais à promoção humana tais 
como o direito à saúde, ao lazer, ao trabalho em condições 
justas, à seguridade social, à educação e à cultura.

Para garantir a realização dos direitos humanos ora a 
Constituição Federal determina o que o Estado não deve 
fazer, como não impedir liberdade de manifestação, nem 
liberdade de ir e vir, não invadir a casa dos indivíduos, não 
violar sua intimidade e ora a Constituição Federal obriga 
o estado a efetivar ações, como a obrigação de garantir a 
educação básica, o acesso aos serviços de saúde, .à segu-
ridade social e outros.

Mas, não basta anunciar o direito, o Estado tem que 
garantir os instrumentos de proteção dos direitos, ou seja, 
garantir sua efetivação quando são descumpridos, para 
isso são criados os espaços, como a defensoria pública, o 

2 Advogada da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos - SMDH
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ministério público, os tribunais, para garantir que um direito 
seja efetivado, respeitado e que autores de violações aos 
direitos humanos sejam responsabilizados, quando com-
provada a autoria da violação.

Os direitos humanos têm algumas características 
como: a imprescritibilidade – não se perdem pelo passar 
do tempo, exemplo o racismo; a inalienabilidade – não 
podem ser transferidos para outra pessoa, nem por doa-
ção, nem por venda; a irrenunciabilidade não se pode 
renunciar, não se pode dispor, exemplo: não se pode abrir 
mão da vida, nem da dignidade; a inviolabilidade – os 
DHs não podem ser desconsiderados nem por autoridades 
do estado nem por outro civil e quem o desrespeita deve 
ser responsabilizado civil administrativamente e penalmen-
te; a universalidade – os direitos humanos são para todos, 
indistintamente, independente de sua nacionalidade, sexo 
ou outra diferença e  a interdependência – formam um 
todo, não podem ser garantidos separadamente, fragmen-
tadamente.

Em uma sociedade mercantilista, onde as pessoas 
valem pelo que têm e pelo que são capazes de produzir, 
os lutadores (as) de direitos humanos precisam fiscalizar 
a implementação das políticas públicas, a destinação das 
rubricas orçamentárias, de forma a verificar se estão con-
templando a diversidade do povo brasileiro, se são inclu-
dentes, se garantem enfrentar as desigualdades sociais e 
superar a violência e os preconceitos.

A atenção para educação e comunicação é funda-
mental, pois estes espaços são privilegiados para afirma-
ção de identidades, para o desenvolvimento da analise 
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crítica, para o exercício da cidadania, mas também podem 
se constituir em espaços de produção e reprodução da ló-
gica capitalista que banaliza a exploração, a desigualdade, 
levando ao comodismo e ao imobilismo.

Vídeos recomendados.

1 - Ilha das flores 
http://www.youtube.com/watch?v=KAzhAXjUG28
2 - O Perigo de uma História Única
 http://www.youtube.com/watch?v=O6mbjTEsD58
3 -Violentamente Pacifico
http://www.youtube.com/watch?v=TsnhnmGF23c
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O MERCADO TURÍSTICO E OS DIREITOS AMBIENTAIS
 

Regina Maria Gomes Dias3 

A região dos Lençóis Maranhenses concentra um dos 
mais ricos e diversos cenários naturais existentes no Bra-
sil. Com generosas paisagens de mangue, caatinga, cer-
rado, restinga, dunas, lagoas, a região é detentora de um 
verdadeiro tesouro mosaico de ecossistemas que desde a 
década de 1980 chama a atenção do mercado indutor de 
turismo ecológico e ecoturismo do Brasil e do exterior.

Tal vocação poderia se transformar num fator de de-
senvolvimento local, não fosse a avidez com que o merca-
do se sobrepõe às reais possibilidades de sustentabilida-
de que a atividade traz consigo. É o momento em que os 
ecossistemas que permeiam a região correm sérios riscos 
de desaparecer e com eles o direito à terra e a um meio 
ambiente equilibrado que garanta sustento e moradia para 
estas e para as gerações que virão.

Longe do retrato de cartão postal, a violação do direi-
to ao ambiente digno e sadio pressupõe uma série de pro-
blemas que o Estado, ora fomenta ora combate, a exemplo 
de iniciativas de proteção às áreas de comunidades ribei-
rinhas acontecendo quase de forma paralela às licenças 
ambientais dadas a grandes empreendimentos que, em úl-
tima instância, destruirão nosso precioso mosaico de ecos-
sistemas acima citado. 

3 Relações Públicas, barreirinhense e membro do Grupo Gestor dos 
65 Destinos Indutores
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Em 2002 com a conclusão da rodovia que liga a ca-
pital do Estado a Barreirinhas, um novo surto econômico 
acontece na região com a implantação de empreendimen-
tos hoteleiros de grande porte e outros ligados à atividade 
turística como agências de viagem, restaurantes, empre-
sas de transporte e cooperativas de artesanato, aumentan-
do assim o fluxo de turistas na região.

Em 2003, como tentativa de ordenar a atividade, al-
guns municípios recebem ações do “Projeto de Desen-
volvimento Sustentável do Turismo na região dos Lençóis 
Maranhenses” desenvolvido pela Agência Espanhola de 
Cooperação Internacional através de acordo de coopera-
ção entre a AECI e Governo Federal.

Dentre as várias ações do projeto, estava a capacita-
ção dos atores locais envolvidos na atividade turística e na 
Pesca Artesanal, a diversificação da oferta turística, além 
doação de equipamentos para a Casa do Turista em Barrei-
rinhas. O projeto foi desenvolvido de 2004 a 2007 e apesar 
de ter sido um grande incentivo, não obteve a continuidade 
das ações, o que impossibilitou o êxito almejado.

Nesse contexto, os movimentos sociais locais tiveram 
pouca ou nenhuma interferência no que se refere à elabo-
ração, gestão ou avaliação de ações voltadas ao fomento 
da atividade turística aliada à preservação ambiental, visto 
que tais atividades envolvem tantas outras- saúde, educa-
ção, ordenamento urbano e meio ambiente em especial. 

As políticas públicas na sua maioria provêm da esfe-
ra federal, que auxiliam o desenvolvimento da atividade, 
porém não encontram na esfera municipal o sentido de 
continuidade necessária. Até por que as carências na edu-
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cação, saúde, meio ambiente, infraestrutura urbana e rural 
exigem um pouco mais que ações isoladas e pontuais para 
serem sanadas.   

Ainda hoje, muitas conquistas precisam ser alcança-
das, em especial em relação aos direitos ambientais, que 
são violados, a todo momento, em função da forma preda-
tória que a atividade turística é desenvolvida. A comunida-
de apesar de obter alguma benesse, como a geração de 
empregos, por outro lado sofre com a chegada da explora-
ção sexual infanto-juvenil, avanço das drogas, desordena-
mento urbano, aumento de preços e a violência, males que 
assolam grandes pólos turísticos nacionais.
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A PESCA E PESCADORES E PESCADORAS E SUAS 
ORGANIZAÇÕES NO BRASIL E NO MARANHÃO.

Alberto Cantanhede Lopes (BETO) 4

A pesca é uma das mais antigas atividades humanas 
quanto complementação alimentar e as organizações de 
pescadores surgem quando esta demonstra seu potencial 
para gerar riquezas. No Brasil, os pescadores são forçados 
à submissão a um modelo europeu vigente até a primeira 
metade do século XIX quando um almirante da marinha de 
guerra Brasileira (Frederico Villar) o copia e o reproduz no 
Brasil. 

Diferente das “colônias” (agrupamentos de pescado-
res) na Europa que recebiam incentivos e financiamentos 
dos governos para organizar e potencializar a produção 
para o abastecimento de mercados e geração de trabalho e 
renda; no Brasil, a organização de pescadores em colônias 
servia para o controle dos pescadores e da produção.

Os pescadores no Brasil uma vez agrupados em lo-
cais determinados pelo governo central através da marinha 
de guerra eram tidos como reserva ativa das Forças Arma-
das Brasileira, que os mantinham sobre rígido controle e 
diziam que em tempos de paz eles não custam nada para 
o governo e em tempos de guerra são os olhos e a força 
avançada da nação.

4 Coordenador do Centro de Apoio e Pesquisa aos Pescadores 
Artesanais do Maranhão - CAPPAM
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Naquele tempo os pescadores tinham como única 
ação do Estado, o controle e a obrigação de colaborar 
com o mesmo através de seus tentáculos nas capitanias 
hereditárias. Os capatazes agiam nas praias e nos portos 
e tinham como uma de suas missões repartir a produção 
pesqueira em “quinhões,” que resumia-se em, uma parte 
para a capitania ou destacamento militar no local, uma 
parte para a “ordem religiosa” a Igreja mais próxima e 
a terceira parte para os membros de cada pescaria.

Os presidentes das colônias de pescadores eram es-
colhidos pelo titular de cada capitania que podia transferir 
tal tarefa ao capataz. Assim, os pescadores nunca parti-
cipavam do processo de escolha de seus representantes 
que, aliás, pouco ou quase nada mudou até os dias de 
hoje, e a categoria continua com representações na sua 
grande maioria, composta de pessoas alheias à atividade 
pesqueira desde o plano municipal até o nacional.

Políticas para o setor não existem. Os governos ao 
longo da história mudaram o controle sobre estes profis-
sionais ao sabor das conveniências momentâneas - quan-
do foi para a reserva militar o controle era da Marinha de 
Guerra; quando foi para gerar estatística da produção, o 
controle era do Ministério da Agricultura; quando foi para 
pedir financiamento em nome dos pescadores, criou-se a 
Superintendência para o Desenvolvimento da Pesca (SU-
DEP) e quando os pescadores já endividados pelos recur-
sos obtidos em nome deles e não pagos, desacreditados 
nas instituições financeiras, a categoria foi jogada para o 
controle de fiscalização por crimes ambientais; quando fi-
cou sobre a tutela do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
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No final dos anos 1970 início dos anos 1980 ressur-
gem grupos de pescadores explicitamente contra o modelo 
de organização, descontentes com a forma com que eram 
tratados e desconsiderando a ordem, as representações 
estabelecidas, subsidiados por técnicos e religiosos liga-
dos á Igreja católica, criaram movimentos de resistências 
nos estados do Maranhão,Pará, Ceará, Bahia, Rio de Ja-
neiro, dentre outros. Estes criaram o Movimento Nacional 
dos Pescadores (MONAPE) que, em ações coordenadas, 
construíram propostas como a lei das colônias e a lei da 
pesca, reconheceram as mulheres ligadas ao setor como 
profissionais pescadoras e marisqueiras, requereram a in-
clusão dos homens e mulheres da pesca nas políticas da 
Previdência Social e do Ministério do Trabalho como be-
neficiários/as do Seguro Desemprego (seguro defeso) re-
cuperando assim sua credibilidade junto á sociedade e as 
instituições.

No Maranhão, esse grupo de pescadores e pesca-
doras, foram à frente, construíram uma proposta articulada 
para o desenvolvimento dos pescadores/as artesanais e 
da atividade pesqueira, foi quando mais uma vez o estado 
do Maranhão, pelo seu comando, deu uma rasteira bru-
tal na categoria, agora transferindo todo recurso financeiro 
negociado por aquele grupo de pescadores, para uma “co-
operativa” forjada (a COOPAMA) que o consumiu deixan-
do apenas a dívida para o Estado, ou para o contribuinte 
pagar.

Hoje, pescadores/as no Maranhão, continuam à mer-
cê de indivíduos maléficos à categoria apesar da aprova-
ção de leis para disciplinar e desenvolver a atividade pes-
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queira no estado. Basta ver que, até o ano 2000 havia no 
estado cerca de 45.000 pescadores/as cadastrados/as no 
Registro Geral de Pesca (RGP); em 2010 já passavam de 
130.00 cadastrados/as enquanto que a oferta de pescado 
não aumentou; ao contrário, vamos constatar um enorme 
volume de peixes, mariscos e crustáceos oriundos de ou-
tros estados numa constatação clara de que o acréscimo 
escandaloso no número de RGP que é de seis vezes e meio 
não estão na atividade da pesca. No entanto, esse número 
corresponde na soma ao de beneficiário de seguro defeso, 
seguro desemprego para a pesca de camarão com tração 
motorizada, auxílio maternidade e aposentadorias explici-
tando um indício claro de fraudes nesses benefícios.

Nesse contexto, os/as pescadores/as de fato e de di-
reito, precisão tomar consciência de seus direitos e deveres 
e não deixarem que outros usufruam de direitos conquis-
tados à duras penas por companheiros/as que para isso 
deram a vida e/ou comprometeram sua saúde. Se nada for 
feito, corremos o risco de um órgão de controle da União 
promover o cancelamento compulsório dos mesmos.

Podemos e precisamos conduzir nossa categoria 
com consciência responsabilidade e sustentabilidade com 
o compromisso com esta e com as próximas gerações.
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Direito à Educação

Roberto Mauro Gurgel Rocha5 

Falar do Direito à Educação exige em primeiro lugar 
que se fale de educação e da concepção de educação es-
tamos falando. Para nós, educação não se confunde com 
instrução – adestramento – forma como a educação foi 
tratada do período imperial até os anos 30 do século XX 
quando se chegou a criar o 1º órgão federal responsável 
pela direção nacional do ensino, no caso o Ministério de 
Instrução, 

Correios e Telégrafos. Educação também não se res-
tringe simplesmente ao ato de aprender, hoje reconhecida 
como fundamental no sentido de formar pessoas capazes 
de formular projeto de mundo.

Educação, segundo pensamos, dentro de um concei-
to ampliado é um processo social no sentido de formação 
dos seres que a sociedade precisa, visando a constante 
atualização das populações às exigências do momento his-
tórico vivido e no sentido da construção de um mundo mais 
justo, mais humano, onde se respeito a nossa casa maior, 
o planeta terra. Uma educação libertadora e crítica como 
assevera Paulo Freire; uma educação para o saber cuidar 
como nos adverte Leonardo Boff; uma educação para a 
Paz como secularmente nos ensinam os evangelhos a par-
tir dos ensinamentos do próprio Cristo. Certamente uma 
educação assim funciona como um antídoto contra a so-

5 Engenheiro Agrônomo, Educador Sócio da Sociedade Maranhense 
de Direitos Humanos - SMDH
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ciedade injusta, egoísta, violenta e devastadora de nosso 
meio ambiente. Uma educação que valoriza o aprender a 
aprender.

Para fazer acontecer uma educação dentro desta 
nossa proposta contamos com o Art. 205 da Constituição 
Brasileira de 88, onde nesta Lei maior de nosso país se 
destaca:

“A educação, direito de todos e dever o Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colabora-
ção da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho”.

Temos, portanto, uma definição que merece ser refle-
tida em sua totalidade e em sua grandiosidade. Quando se 
fala da educação, se destaca que todos são educadores, 
ou seja, tem a missão de educar; tanto o Estado (forma 
mais permanente de governo); a família, primeiro espaço 
educativo; a escola (conceito implícito) e sociedade civil. 
Não se fala somente do professor (funcionário responsável 
pelo ensinar), mas se fala do educador, que tem a missão 
de educar. Com isso não se deixa de valorizar o papel do 
docente, que precisa ser valorizado profissionalmente (in-
clusive em sua condição salarial) contando com as devidas 
condições para o exercício de seu magistério.

Contamos igualmente com uma assertiva que fala 
do pleno desenvolvimento da pessoa, uma pessoa cidadã 
consciente de seus direitos e deveres e plenamente quali-
ficada para seu trabalho.
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Complementarmente à Constituição Brasileira, a Lei 
nº 9.394 de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Brasileira, destaca que a educação passa pelos 
movimentos sociais, pela família, pela escola, enfim pela 
sociedade.

A responsabilidade por uma educação de qualidade 
é, portanto, um compromisso de todos nós. Temos que res-
gatar o papel da educação como processo social que res-
ponda às necessidades do presente, o compromisso com 
o futuro, tendo como base a experiência vivida no passado. 
Fazendo uma avaliação rápida e observando-se o que se vê 
nas escolas, sente-se que ainda hoje predomina o padrão 
jesuítico de educação, voltado essencialmente à transmis-
são de conhecimentos. Felizmente, já se superou o vício 
que vem das origens da educação nos primeiros tempos, 
onde, segundo narra Manacordo, as crianças eram sen-
tadas em cima de grãos de milho para sofrer a educação. 
Até recentemente o ato do aprender era associado ao uso 
da palmatória, que dava continuidade à pedagogia do so-
frimento... graças a Deus, hoje esta violência pedagógica 
não é observada, mas, persiste a violência simbólica, que 
na maioria das vezes reflete o interesse da classe domi-
nante e também nos ensino coisas que não dizem respeito. 
Formam-se assim seres acríticos, apáticos, incompetentes 
e sem projetos de mundo.

Certamente já existem muitas conquistas em relação 
ao direito á educação, devendo ser lembradas a luta pela 
educação leiga, ativa, democrática e centrada no aluno, 
que desde os anos 20 serviu como bandeira de luta dos 
chamados Pioneiros da Educação, liderados por Anísio 
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Teixeira e Fernando de Azevedo. Sua proposta foi mate-
rializada na concepção da Escola Nova ou Escola Ativa. 
Tem-se de lembrar igualmente a luta em Defesa da Escola 
Pública que tem como nome mais lembrado o Florestan 
Fernandes. A luta de Paulo Freire na defesa da educação 
como prática de liberdade, visando uma educação cons-
cientizadora, crítica e libertadora. As lutas dos movimentos 
sociais no sentido de uma gestão educacional democrática 
e participativa. Historicamente muitas das conquistas não 
têm sido devidamente aproveitadas e algumas vezes, coi-
sas pelas quais se lutou são esquecidas rapidamente.

Em nível de Estado, ou melhor, dizendo à nível dos 
governos seja em nível nacional, estadual ou municipal 
houve avanços no sentido de abertura de canais de diálo-
go, mas, ainda persiste muito mais aos discursos amplos 
com práticas pequeninas do que um avançar no que se 
refere à consolidação efetiva das políticas, programas e 
projetos.

No âmbito da sociedade civil deve-se dar mais impor-
tância aos mecanismos colegiados de organização como 
conselhos, fóruns e outras instâncias similares: Conselhos 
de Educação, Fóruns de Educação, Conselhos Escolares, 
Conselhos Tutelares, etc. São mecanismos de controle so-
cial e proposição de políticas que precisam ser efetivamen-
te agilizados.

Vale registrar como avanço no que diz respeito ao 
Direito da Educação, as Conferências de Educação (na-
cionais, estaduais e municipais) especialmente as mais 
recentemente ocorridas que tiveram seu coroamento na 
Conferência Nacional de Educação em 2010, onde foi rele-
vante a presença dos movimentos sociais organizados.
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Das conferências saíram indicativos tanto do setor de 
governo como da parte da sociedade civil que servirão de 
base ao estabelecimento do Plano Nacional da Educação 
2011/2020, seguindo o que estabelece o Art. 214 da Consti-
tuição Federal que orienta que o mesmo deverá ter caráter 
“plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do 
ensino em seus diversos níveis e a integração das ações 
do Poder Público que conduzem à:

I – erradicação do analfabetismo;
II – universalização do atendimento escolar;
III – melhoria da qualidade do ensino;
IV – formação para o trabalho;
V – promoção humanística, científica e tecnologia do país”.

Temos muito a fazer no sentido de uma educação de 
efetiva qualidade e de uma escola eficientemente forma-
dora para uma sociedade mais justa, solidária, humana 
ecologicamente sustentável. Temos de nos unir lembrando 
as palavras dos Revolucionários espanhóis dos nãos 30 
do século passado, que se tornaram símbolos dos gritos 
de luta dos movimentos sociais inclusive no Brasil, quando 
gritavam e gritamos o povo unido jamais será vencido!

E lembrar o grito de guerra de Francisco Ferrer, edu-
cador espanhol, que foi sacrificado no mesmo período e 
morreu gritando: “Viva a Educação”.

Digamos, Viva a Educação para Todos!
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Direito ao meio ambiente: um direito em construção

Nair Martins Barbosa6 

Como todo direito humano, o direito humano ao meio 
ambiente, tem seu reconhecimento a partir das lutas e rei-
vindicações historicamente empreendidas por movimentos 
e grupos socais e carrega o potencial de críticas importan-
tes ao modelo de desenvolvimento capitalista que vê na-
tureza ora como fonte de lucro, ora como empecilho para 
aumentar a produção, dessa forma, gerando destruição, 
desigualdades e injustiças, econômicas, culturais, políti-
cas, sociais e ambientais.

A luta pelo direito ao meio ambiente tem várias ban-
deiras, dependendo de cada povo, região ou país, ou ain-
da, dependo do momento histórico vivenciado, porém uma 
causa une todos os povos e países, a defesa dos recursos 
naturais indispensáveis à vida.

 No Brasil, em particular, no Maranhão, a luta pelo 
direito ao meio ambiente é histórica e avança a partir da 
lutas de movimentos ambientalistas que reune um conjunto 
muito amplo de grupos, entidades e movimentos sociais. 
Mas é luta das comunidades tradicionais, agricultores/as 
familiares, pescadores/as, pelo acesso e usufruto comum 
de seus recursos ambientais do cerrado, dos campos na-
turais, dos manguezais, babaçuais e outros ecossistemas 
destruídos ou apropriados por grandes projetos agropecu-
ários, monocultores, mineradores, pela pesca empresarial, 

6 Assistente social da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos - 
SMDH
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especulação imobiliária dentre outros, que atualmente im-
prime maior visibilidade a luta pelo direito ao meio ambien-
te como direito humano.

No Baixo Parnaíba Maranhense, a luta das comuni-
dades pelo direito humano ao meio ambiente se expressa 
na resistência ao modelo de produção agroexportador ba-
seado em extensos plantios de soja, eucalipto, cana, bam-
bu e atividade agropecuária, que tem resultado em maior 
concentração de terra, inclusive fruto de grilagem, destrui-
ção dos recursos naturais – chapadas, manguezais, baba-
çuais, baixões, rios, lagoas – recursos estes indispensá-
veis a sustentação de seu modo de vida. A defesa do meio 
ambiente para essas comunidades é a defesa da própria 
vida e está relacionado à defesa da terra, do território, da 
água, mais também de seus costumes, de sua cultura.

Na região, o debate em torno dos impactos socioam-
bientais ganha visibilidade com a ação do Fórum em Defe-
sa da Vida no Baixo Parnaíba Maranhense que em 2005, 
denuncia as violações de direitos humanos e provocou a 
realização da missão conjunta dos Relatores Nacionais do 
Direito Humano ao Meio Ambiente e do Direito Humano a 
Alimentação Adequada, Água e Terra Rural. Desta missão, 
foi elaborado um relatório que além de constatar as graves 
violações de direito, recomendou um conjunto de ações a 
serem implementadas pelos governos federal, estadual e 
municipais, ministério público e demais órgãos públicos, 
em especial, ambientais e fundiários.
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Algumas conquistas

Apesar de vivenciarmos um momento de grande pro-
blemas ambientais, mudanças climáticas, é importante re-
gistrar que os movimentos sociais e ambientalistas já con-
seguiram imprimir algumas mudanças, é bem verdade que 
mais no plano formal que na prática.

No plano internacional o direito ao meio ambiente ga-
nhou destaque na Convenção das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente, de 1972 e na Convenção das Nações Uni-
das sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992, 
conhecida como a Eco-92, realizada no Rio de Janeiro.

  No Brasil, a Constituição Federal de 1988, pela pri-
meira vez na história, abordou o tema meio ambiente, de-
dicando a este um capítulo específico (o capítulo 6), que 
contempla não somente seu conceito normativo, ligado ao 
meio ambiente natural, como também reconhece suas ou-
tras faces: o meio ambiente artificial, o meio ambiente do 
trabalho, o meio ambiente cultural e o patrimônio genético, 
também tratados em diversos outros artigos da Constitui-
ção.

 No Art. 225, a Constituição passar a exercer um 
papel de principal norteador do meio ambiente, devido a 
seu complexo teor de direitos, mensurado pela obrigação 
do Estado e da Sociedade na garantia de um meio ambien-
te ecologicamente equilibrado, já que se trata de um bem 
de uso comum do povo que deve ser preservado e mantido 
para as presentes e futuras gerações. Também estabelece 
no § 5º – que são indisponíveis as terras devolutas ou 
arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, 
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
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 Antes mesmo da Constituição Federal de 88, a Lei 
6.938/81 que estabelece a Política Nacional de Meio 
Ambiente - PNMA, já definia o meio ambiente como pa-
trimônio público, de uso coletivo e que, portanto, deve ser 
assegurado e protegido por todos.

 A Lei 9.433, de 08/01/97, institui a Política Nacional 
de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Geren-
ciamento de Recursos Hídricos, cujo princípios são: ado-
ção de bacia hidrográfica como unidade de planejamento; 
dos usos múltiplos dos recursos hídricos; reconhecimento 
da água como um bem finito e vulnerável; reconhecimento 
do valor econômico da água e gestão descentralizada e 
participativa.

 Outro avanço considerado na legislação nacional foi 
a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 que dispõe so-
bre as sansões penais e  administrativas derivadas de con-
dutas e  atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências a chamada “Lei de Crimes Ambientais”

 Quanto a educação ambiental no estado a Assem-
bleia legislativa aprovou a Lei n° 9.279 de 20 de outubro 
de 2010 que institui a Política Estadual de Educação 
Ambiental e o Sistema Estadual de Educação Ambien-
tal do Maranhão. Que no seu Capitulo I, Artigo 1º - Incum-
be a todos o dever de proteger o meio ambiente como bem 
ecologicamente sadio para as presentes e futuras gerações 
e, para tanto, todos tem o direito à Educação Ambiental, 
como parte do processo educativo mais amplo. Esta ainda 
necessita da sanção do governo do estado.
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Competências da União, Estados, Municípios e 
Distrito Federal

 A Constituição Federal, além de consagrar a preser-
vação do meio ambiente, anteriormente protegido somente 
a nível infraconstitucional, procurou definir as competências 
dos entes da Federação, inovando na técnica legislativa, 
por incorporar ao seu texto diferentes artigos disciplinando 
a competência para legislar e para administrar. Essa ini-
ciativa teve como objetivo promover a descentralização da 
proteção ambiental. Assim, União, Estados, Municípios e 
Distrito Federal possuem ampla competência para legisla-
rem sobre matéria ambiental, apesar de não raro, surgirem 
conflitos de competência, principalmente junto às Adminis-
trações Públicas.

 A Constituição estabelece que mediante a observa-
ção da legislação federal e estadual, os Municípios podem 
editar normas que atendam à realidade local ou até mes-
mo preencham lacunas das legislações federal e estadual 
(Competência Municipal Suplementar). O Art. 30 diz: com-
pete aos Municípios: legislar sobre assuntos de interesse 
local; suplementar a legislação federal e a estadual no que 
couber.

O PNDH-3 e o Meio Ambiente

 O 3º Plano Nacional de Direitos Humanos, também 
assegurou que o meio ambiente seja considreado um direi-
to humano, no Eixo Orientador II – Desenvolvimento e Di-
reitos Humanos tem como 6ª Diretriz: Promover e proteger 
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os direitos ambientais como Direitos Humanos, incluindo 
as gerações futuras como sujeitos de direitos.

 Esse reconhecimento no Plano Nacional de Direitos 
Humanos avança ao estabelecer responsabilidade da Se-
cretaria de Direitos Humanos da Presidencia da República/
SDH/PR e do Ministério do Meio Ambiente - MMA na efeti-
vação desse direito, dessa forma, deixando claro, a obriga-
ção do Estado brasileiro em promover a efetivação do direi-
to ao meio ambiente por meio de políticas e programas.

Os grandes desafios

 Essas conquistas no plano da legislação têm uma 
importância muito grande, pois foram responsáveis pela 
criação de vários mecanismos de participação e de contro-
le social como as conferências, os conselhos gestores, os 
fóruns em defesa das políticas públicas ambientais.

 Porém, mesmo com todas essas garantias constitu-
cionais e as legislações dela decorrentes, o  direito ao meio 
ambiente vem sendo continuamente negado, isso exige 
que as comunidades,  movimentos sociais e entidades que 
lutam por direitos humanos fortalecaam ainda mais suas lu-
tas e mobilizações para que o direito consagrado na Cons-
tituição e nas leis ambientais do país sejam respeitados e 
efetivados nas políticas e programas governamentais, em 
especial, nas políticas sociais  e econômicas que, não ra-
ras vezes, têm sido responsável pelo modelo de desenvol-
vimento destruidor e ganancioso.

 A recente aprovação pela Câmara dos Deputados de 
um Projeto de Lei com mudanças no Código Florestal, que 
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se chegar a ser sancionada pela presidente representará 
um grande retrocesso nas lutas pela efetivação do direito 
ao meio ambiente, chama a atenção para o momento mui-
to desfavorável e exige que nossas organizações tenham 
um horizonte de luta ainda mais amplo, devendo envolver/
articular várias frentes:

 ● lutar contra o desmonte dos direitos sociais, 
econômicos, culturais e ambientais – lógica dos 
que veem a natureza como fonte lucro e não de 
vida;

 ● comprometer os gestores públicos, prefeitos/
as, vereadores/as, deputados/as federais e esta-
duais, governadores/as e a presidente da repúbli-
cas, alem de secretários de governos municipais e 
estaduais;

 ● reafirmar o direito à cidade, como direito fun-
damental, articulando com a política de saneamen-
to, de reforma urbana, de regularização fundiária 
urbana;

 ● a luta pelas unidades de conservação que 
privilegiam o uso sustentável de recursos naturais, 
Reservas Extrativistas, Assentamentos Agroextra-
tivistas, titulação das Comunidades Negras Rurais 
Quilombolas;

 ● Ampliar as leis que impedem o avanço do 
agronegócio e plantios de monocultivos;

 ● Participar ativamente nos diversos espaços 
de discussão e/ou deliberação de políticas públi-
cas de meio ambiente (fóruns, conselhos,câmaras 
técnicas) e constituir os comitês de bacias e micro-
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bacias essenciais a gestão participativa dos recur-
sos hídricos; 

 ● Monitorar processos de licenciamento e in-
tervir pela maior visibilidade e transparência dos 
processos de licenciamento de empreendimentos 
impactantes em tramitação no Ibama e Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente;

 ● Provocar a estruturação e implementação do 
Sistema de Informação de Vigilância em Saúde 
de Populações Expostas a Áreas Contaminadas – 
SISSOLO e a Vigilância em Saúde de Populações 
Expostas a Agrotóxicos ferramenta fundamental 
para orientação e priorização das ações de vigi-
lância em saúde de populações expostas a conta-
minação, identificando e cadastrando a população 
que precisará de acompanhamento contínuo de 
saúde por parte dos municípios e do estado, além 
de permitir a construção de indicadores de saúde 
e ambiente;

 ● Cobrar ações integradas de prevenção e as-
sistência numa perspectiva ampla de atenção inte-
gral à saúde das populações expostas a agrotóxi-
cos.
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Direito à segurança pública

Igor Almeida Martins7 

 A realização do direito fundamental à segurança pú-
blica tem gerado inúmeras controvérsias nos dias atuais.  
“O que se entender por segurança pública, e qual a for-
ma mais democrática para ser implementada?”. A forma de 
responder a essa pergunta é imprescindível para a garan-
tia do direito à segurança pública que respeite e valorize o 
ser humano.

 Como todo e qualquer direito humano fundamental, 
o direito à segurança pública é fruto das lutas encampa-
das por entidades e pela sociedade civil em todo o planeta. 
Nunca é demais lembrar que o Direito à Segurança é um 
direito social que está explícito no artigo 6 da Constituição 
Federal Brasileira. Sendo um direito social, o Estado Brasi-
leiro deve acionar todos os mecanismos para que se possa 
efetivar este direito.

 Durante a Ditadura Militar no Brasil a segurança 
pública estava voltada para a manutenção da ordem e da 
defesa do Estado, orientado pela chamada Doutrina de 
Segurança Nacional desenvolvida pela Escola Superior de 
Guerra – ESG. Com a instalação do regime democrático o 
foco passou a ser o cidadão brasileiro, a ordem pública e a 
incolumidade da população.

 Na década de 1990 o Brasil foi marcado pelo eleva-
do índice de criminalidade e violência, havendo um cresci-

7  Assessor jurídico da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos 
- SMDH



49 

mento de 26,4% o número de homicídios no ano de 1991. 
Também aponta em seu estudo que na região metropoli-
tana de São Paulo variou de 69,2% o aumento de roubos 
a mão armada ocorridos entre 1981 e 2002. Diante deste 
cenário viu-se uma intensa preocupação em relação a se-
gurança pública pelas esferas da política, mídia, centros de 
estudos e sociedade civil.

 Com o surgimento de tais fatores originou-se discur-
sos a favor da redução da maioridade penal, aumento de 
penas, prisões sem direitos e polícia mais dura. Contudo, 
ficou evidente também, que tais medidas de repressão à 
criminalidade e a violência não resolveriam (e não resolve-
rão) o problema.

 No entanto, para que a segurança seja implantada 
como um direito social é necessário que haja comprometi-
mento de vários atores sociais, governo federal, estadual e 
municipal, trabalhadores da área, demais poderes consti-
tuídos, setores privados, organizações da sociedade civil e 
comunidade. Assim todos passam a ser responsáveis pela 
promoção da segurança pública, reafirmando a previsão 
constitucional do Art. 144 de que a “segurança é dever do 
estado, mas responsabilidade de todos”. Nesta ótica tem 
ganhado destaque as ações preventivas de segurança pú-
blica a participação da sociedade civil e da comunidade.

 Diferentemente de outras políticas públicas, como 
a saúde e a educação, por exemplo, a participação popu-
lar na construção do direito à segurança pública ainda é 
algo incipiente, recente, ainda em construção. Tal fato se 
deve, como dito acima, no contexto que a segurança públi-
ca estava inserida a cerca de 30 anos, quando servia como 
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aparelho repressor do Estado, e não como garantidor de 
direitos e cidadania para a sociedade.

 Como resultado de uma forte pressão da socieda-
de civil organizada e de entidades de direitos humanos, a 
Constituição Federal de 1988 prevê também a formação 
do Conselho Nacional de Segurança Pública – CONASP. 
A partir daí, foram criados conselhos regionais e comunitá-
rios de segurança pública. Apesar de previsto desde 1988, 
a expansão desses mecanismos de participação alavan-
cou com a Lei nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, que 
institui o Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania – PRONASCI. O Pronasci é composto por 94 
ações que envolvem a União, estados, municípios e a pró-
pria comunidade.

 Somente 2009 foi realizada, em Brasília, a 1ª Confe-
rência Nacional de Segurança Pública (CONSEG), sendo 
um marco para a história da Segurança Pública de nosso 
país. A 1ª CONSEG foi um espaço de discussões, diálogos 
e debates sobre a Política Nacional de Segurança Pública 
elegendo representantes e deu ênfase ao âmbito nacional 
sendo desconsideradas discussões regionais que não con-
tribuíssem para o global do país. Foi através dela que se 
definiram as diretrizes e princípios orientadores da Política 
Nacional de Segurança Pública, e o mais importante, com 
a participação da sociedade civil, trabalhadores e poder 
público como instrumentos de gestão, visando efetivar a 
segurança como direito fundamental.

 No Estado do Maranhão, a maioria dos municípios 
já conta com a criação dos conselhos de segurança cida-
dã. Contudo, inúmeras dificuldades para implantação efe-
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tiva desses conselhos tem se apresentado. Muitas dessas 
dificuldades partem por ações/omissões do próprio Estado 
(falta de capacitação dos conselheiros da sociedade civil; 
falta de estrutura para funcionamento; etc). 

 Por tratar-se de um direito humano fundamental com 
recente abertura para a participação popular, o papel das 
comunidades e entidades torna-se ainda mais importante. 
Ainda são grandes as dificuldades para a participação po-
pular na construção da política pública de segurança. O 
primeiro passo é a incessante busca pela informação sobre 
o referido direito. Além disso, apesar das deficiências, os 
conselhos municipais de segurança cidadã são importan-
tes espaços para a discussão e intervenção da sociedade 
na política de segurança pública.
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Política Agrícola no Maranhão

Fabio P F Pacheco8 

“As Origens da Agricultura”

 A agricultura nasceu a cerca de doze mil anos a par-
tir da observação de como os grãos coletados na natureza, 
quando enterrados germinavam. O fato de sermos hoje o 
que somos devemos a sua “descoberta” e aprimoramento. 
No início foi  importante como fonte de alimento segura e 
constante, contribuindo para o aumento dos agrupamentos 
humanos e para a colonização de todos os cantos do pla-
neta. 

“Os Modelos se confrontam”

Desde sua criação a agricultura teve suas bases no 
trabalho familiar e na diversidade da natureza, tendo divi-
sões do trabalho e organização familiar diferentes, depen-
dendo a qual cultura pertence, o fato é que todas as pri-
meiras tecnologias foram desenvolvidas para a otimização 
do trabalho das pessoas e do rendimento dos cultivos em 
tempo e espaço. Esta chamada de “Agricultura Familiar e/
ou Tradicional”.  

8 Engenheiro Agrônomo, Mestre em Agroecologia, Coordenador do 
Programa de Agroecologia da Associação Agroecológica Tijupá, Re-
presentante da Amazônia da Articulação Nacional de Agroecologia e 
da RAMA.
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Com o passar dos tempos a agricultura nos levou a ter 
problemas no que vem ameaçando a existência da huma-
nidade e dos recursos naturais. Sendo que isso é devido a 
um processo crescente de artificialização ao qual a agricul-
tura foi submetida. Com a “modernização” dos processos 
de fabricação de bens de consumo e de máquinas e equi-
pamentos na chamada “revolução industrial”, o ser huma-
no é visto como parte da indústria, como algo artificial, de 
baixo custo e infalível, a agricultura começa a ser “cobra-
da” para ter eficiência produtiva, operando em escala, em 
maior volume, com baixo custo e altos rendimentos, sendo 
a finalidade a geração e acúmulo de capital. Se propagan-
do uma falsa informação que o mundo passa fome por falta 
de alimento, onde fertilizantes concentrados fornecem os 
nutrientes, venenos garantem a defesa de doenças e in-
setos, e maquinários para fazer a derrubada da vegetação 
nativa, uniformização do plantio e facilitação da colheita, 
fazendo parte desse pacote a assistência técnica e o finan-
ciamento para a “modernização” de sua lavoura através de 
empréstimos de instituições de crédito. Esta denominou-se 
“Agricultura Industrial  e/ou Moderna” criada a partir da 
“Revolução Verde” e hoje conhecido por Agronegócio.

O movimento tem acumulado várias experiências e 
iniciativas nas ultimas décadas as quais vem desenvolven-
do na área de agroecologia, como sistemas agroflorestais, 
recuperação de sementes crioulas, reflorestamentos de 
espécies nativas, recuperação de nascentes e bioenergia.  
defendendo um programa avançado de agroecologia, com 
resgate das práticas de cultivo camponesas e com inves-
timentos em pesquisa e tecnologias alternativas. Esta luta 
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é puxada por vários movimentos entre eles: Articulação 
Nacional de Agroecologia (ANA) e ANA/Amazônia, Asso-
ciação Brasileira de Agroecologia (ABA- Agroecologia), 
Sociedade Científica Latino-Americana de Agroecologia 
(Socla), Movimento de Pequenos Agricultores-MPA, Movi-
mento dos Sem Terra- MST e a Rede de Agroecologia do 
Maranhão (RAMA).

Estas atuam em favor de políticas para a seguran-
ça alimentar dos povos, em campanhas contra o uso de 
agrotóxicos, contra os transgênicos,  pela manutenção do 
código florestal no Brasil, entre outras iniciativas.

Agricultura Familiar: Agroecologia e a contraposição 
ao Agronegócio

Basicamente, a proposta agroecológica para siste-
mas de produção agropecuária faz direta contraposição 
ao agronegócio, por condenar a produção centrada na 
monocultura, na dependência de insumos químicos e na 
alta mecanização, além da concentração de terras produ-
tivas, a exploração do trabalhador rural e o consumo não 
local da respectiva produção.

As práticas agroecológicas podem ser vistas como 
práticas de resistência da agricultura familiar, perante o 
processo de exclusão no meio rural e de homogeneiza-
ção das paisagens de cultivo. Essas práticas se baseiam 
na pequena propriedade, na força de trabalho familiar, em 
sistemas produtivos complexos e diversos, adaptados às 
condições locais e ligados a redes regionais de produção e 
distribuição de alimentos.
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A agricultura tal como foi criada se baseia, tendo como 
princípios a diversidade e adaptação, cultivando inúmeras 
espécies e variedades de plantas em tipos e formatos de 
cultivos diferentes, através da leitura dos sinais da nature-
za, como ciclo lunar, canto de aves e insetos, estabelecen-
do rituais para plantio e colheita, realizando a divisão do 
trabalho familiar e promovendo a solidariedade de ajuda 
mutua nas etapas do processo.

Políticas de Fomento à Agricultura Familiar e os 
Grandes Desafios 

 
 A Política Nacional de Assistência Técnica e Exten-

são Rural (Pnater) foi construída numa parceria do Gover-
no e a Sociedade civil organizada(2003). Orientada pelo 
Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Ru-
ral (Pronater), a Pnater foi elaborada a partir dos princípios 
do desenvolvimento sustentável, incluindo a diversidade 
de categorias e atividades da agricultura familiar, e consi-
derando elementos como gênero, geração e etnia e o pa-
pel das organizações governamentais e não governamen-
tais. Entre outros o Governo Federal tem programas de 
serviços de assistência técnica e extensão rural (Ater) 
com intuito de melhorar a renda e a qualidade de vida das 
famílias rurais; ainda em 2003 criou o Programa de Aqui-
sição de Alimentos (PAA) que tem como objetivo garantir 
o acesso a alimentos em quantidade e regularidade neces-
sárias às populações em situação de insegurança alimen-
tar e nutricional. Visa também contribuir para formação de 
estoques estratégicos e permitir aos agricultores familiares 
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que armazenem seus produtos para que sejam comercia-
lizados a preços mais justos, além de promover a inclusão 
social no campo. 

Estas e outras políticas e programas são discutidas 
em órgãos colegiados a nível nacional pelo  Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Rural Sustentável (Condraf) e 
em nível de Estado pelo Conselho Estadual de Desenvolvi-
mento Rural Sustentável (CEDRUS).

O fortalecimento da agricultura familiar é tarefa fun-
damental para garantir o desenvolvimento sustentável do 
Brasil e conseqüentemente do Maranhão: “Precisamos de-
senvolver o mercado interno. De que maneira? Desenvol-
vendo o meio rural e distribuindo terra, crédito e assistência 
técnica como uma das formas de as pessoas não virem 
todas para os grandes centros urbanos”. Essa mudança 
passa pelo combate ao modelo erigido pelo agronegócio: 
Uma das metas centrais da reforma agrária hoje no Brasil 
é conseguir implantar nos assentamentos novos modelos 
de agricultura que não sejam baseados na monocultura, 
no veneno, na produção de alimentos sujos, na destruição 
do meio ambiente e na concentração da terra. Tem que ser 
uma luta que una a esfera governamental e os movimentos 
sociais:

O resgate da função social da terra, a busca por 
um modelo sustentável de produção e a necessidade de 
adoção de políticas públicas que permitam a efetiva de-
mocratização do acesso a terra; adoção de políticas pú-
blicas para as mulheres e jovens, e o gerenciamento de 
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risco para a agricultura familiar; desburocratizar e garantir 
o acesso a um conjunto de políticas de apoio e fomento 
aos agricultore(a)s familiares.

 “Nossa contribuição esta no sentido de tentar des-
pertar a consciência de que não a nada de mais moderno e 
perfeito que a natureza e que qualquer proposta que tenha 
como base produzir se afastando dos recursos naturais 
não deve ser chamada de agricultura.”
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A Questão Agrária

Igor Martins Coelho Almeida 9

Celso Sampaio Gomes10 

“A ausência de uma política fundiária honesta, tem 
feito surgir, no Brasil, uma legião de miseráveis. Nas mãos 
dos grandes proprietários a terra torna-se incomunicável, 
ou seja, inatingível.”

O Brasil de 2011, ainda apresenta uma estrutura 
agrária em que “convivem” extensos latifúndios improduti-
vos, grandes monoculturas de exportação (aí triunfando o 
chamado agronegócio) e milhões de trabalhadores rurais 
sem terra. O Censo Agropecuário de 2006, por exemplo, 
revela que aumentou, em relação a 1995/96, o número de 
grandes propriedades em poder de poucos.

Só para exemplificarmos uma face nesse espaço cro-
nológico – em dez anos, o agronegócio brasileiro visivel-
mente cresceu, e ganhou produtividade, mas esse avanço 
não alterou uma dura realidade: a concentração da terra 
nas mãos de poucos proprietários.  Pelo contrário, agravou 
este quadro. Esse é o retrato que surge dos dados do Cen-
so Agropecuário de 2006, do IBGE - o último foi realizado 
em 1995 e 1996 (o mesmo é feito de dez em dez anos).

Uma boa referência nesse sentido, e indicador-síntese 
da desigualdade no campo, o índice de Gini (é uma medida 

9 Assessor jurídico da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos - 
SMDH 

10 Assesor Jurídico da SMDH
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de concentração ou desigualdade) da terra subiu 1,9% na 
média nacional, de 1995/1996 a 2006, para 0,872 pontos. 
Quanto mais perto esse índice está do número 1, maior é 
a concentração da propriedade. O índice relaciona a área 
total destinada à lavoura e à pecuária com o número de 
proprietários rurais. Ou seja, nos revela que a terra estava, 
em 2006, nas mãos de um número menor de proprietários 
do que dez anos antes.

A história explica

Depois, em 1850, os grandes fazendeiros de café, 
que temiam perder seus escravos devido às fortes pres-
sões internacionais contra o trabalho escravo, pressiona-
ram o governo, que aprovou a Lei de Terras com o seguinte 
conteúdo: A partir de agora, acaba-se o costume de quem 
trabalha poder adquirir a terra onde vive por meio de ocu-
pação. Ficam, então, proibidas as aquisições de terras de-
volutas (públicas) por outro título que não seja o de com-
pra. Era o que as elites queriam e precisavam para garantir 
“suas” terras.

A lei vigorou até a promulgação da constituição repu-
blicana de 1891, que concedia autonomia aos estados para 
tratar desta questão. No tocante às leis agrárias, porém, os 
estados, exceto por alterações muito superficiais, endos-
saram os princípios e normas da Lei de Terras. Portanto, o 
princípio segundo o qual posse não garante a propriedade 
vedou aos trabalhadores rurais o acesso à terra e propiciou 
a formação de uma casta de latifundiários que se apossou 
das áreas rurais brasileiras. 



60 

Na década de 1980 intensificaram-se os conflitos no 
campo e surgiram grupos que (re)colocaram na ordem do 
dia a democratização do acesso à terra e a reforma agrá-
ria. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 
(M.S.T.), a mais importante organização popular de luta 
pela reforma agrária do Brasil contemporâneo, surge nes-
se contexto. Os proprietários também se mobilizaram, e 
criaram a União Democrática Ruralista (U.D.R.). 

Assim, os desafios permanecem. Se os números (ofi-
ciais) retratam uma realidade que exige mudança porquan-
to nos amarra ao atraso no bonde da História, persistem, 
contudo, instrumentos legais que nos mantém algemados 
a este mesmo passado. O que dizer, por exemplo, da Medi-
da Provisória de n.º 2.183-56/2001 (“herança” do Governo 
FHC, e mantida pelo Governo Lula), que impede a vistoria 
pelo INCRA de imóvel rural sob conflito agrário? Se o Po-
der Público não existe para resolver conflito – vai resolver 
o quê? 

Esta não é uma questão nebulosa para o Estado Bra-
sileiro, pois é de conhecimento de todos que a política pú-
blica capaz e eficiente para romper com essa desigualdade 
no campo é a realização de uma reforma agrária profunda 
e corajosa, o que nunca foi feito no Brasil. Fazer reforma 
agrária eficiente não é apenas a simples distribuição de 
terras, mas também o acompanhamento produtivo des-
se assentamento, com políticas agrícolas que conciliem 
produção, preservação e desenvolvimento. Vários são os 
exemplos de assentamentos criados pelo Estado que não 
tiveram um desenvolvimento sustentável em virtude dessa 
ausência estatal.
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Como dito, a reforma agrária no Brasil anda a passos 
lentos. No caso do Estado do Maranhão, a grande maioria 
das áreas desapropriadas pelo INCRA (ou a regularização 
fundiária pelo ITERMA) se deu por causa da pressão das 
comunidades e das entidades representativas e de asses-
soria (sindicatos, por exemplo) nos órgãos fundiários, seja 
através de audiências públicas, seja através de decisões 
judiciais ou através de uma pressão política ainda maior, 
como as recentes ocupações nesses órgãos.

Talvez o grande desafio que se coloca para a não re-
alização de uma reforma agrária profunda e eficaz passe 
por decisões política-institucionais, também chamadas de 
“questões macro”, que dependem de uma decisão em nível 
de ministérios e Presidência da República. Como exemplo 
dessa questão macro é a elevação do orçamento nacional 
para a realização de reforma agrária. Pode parecer que 
não, mas as comunidades também podem exercer influên-
cia sobre essas decisões políticas, quando participam, de 
forma organizada, dos espaços de representação e parti-
cipação dos seus espaços representativos (sindicatos, as-
sociações).

Em nível local, as comunidades também têm um papel 
fundamental na execução dessa política pública fundamen-
tal para o desenvolvimento da região do Baixo Parnaíba, 
qual seja, a contínua pressão sobre os órgãos fundiários 
(INCRA e ITERMA) e a manutenção da resistência quan-
do as comunidades sentem seus territórios ameaçados por 
grandes latifundiários e grandes empresas.

Por fim, manter a chama de comunhão, de compa-
nheirismo, de solidariedade, de amor, de luta, de espírito 
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de equipe dentro das comunidades só aumenta as chances 
da mesma conseguir de modo mais rápido a regularização 
fundiária. Comunidade fragmentada é sinônima de enfra-
quecimento da luta, ficando a conquista de seus direitos 
cada vez mais distante.
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Direitos culturais: humanos e fundamentais

Zema Ribeiro 11

Direito humano à cultura

Num estado de permanente e absoluta negação de 
direitos, a Constituição Federal de 1988 foi uma enorme 
conquista para o povo brasileiro, sobretudo para um país 
que vinha de um longo período de ditadura militar (1964-
85). Embora ainda hoje, mais de 20 anos depois da pro-
mulgação da carta magna e mais de 60 da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (1948), ainda não sejam 
suficientes para a efetivação plena desses direitos, muitos 
avanços têm sido conquistados, inegavelmente.

Um deles, o reconhecimento dos direitos culturais 
como um direito humano fundamental. “Os direitos cultu-
rais são direitos humanos que se desenvolvem numa di-
nâmica social na qual os instrumentos políticos, jurídicos, 
sociais, econômicos e culturais são utilizados com a fina-
lidade de garantir a liberdade de manifestação cultural e o 
amplo acesso aos bens culturais”12  (SOARES, 2009).

“A brutalização, a indiferença e o alheamento a um 
dos direitos humanos fundamentais, que é o direito à cul-
tura, [...] conduz a desumanização dos territórios de con-

11 Assessor de comunicação da Sociedade Maranhense de Direitos 
Humanos. Escreve no blogue http://www.zemaribeiro.wordpress.com

12 SOARES, Inês Virginia Prado. Direitos culturais na democracia. 
Correio da Cidadania, 19.ago.2009.
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vivência; sejam eles urbanos ou rurais; centrais ou peri-
féricos; profissionais ou familiares; religiosos ou laicos.13”  
(RIBEIRO, 2011).

O artigo 216 da Constituição Federal preceitua o que 
é o patrimônio cultural brasileiro, do que o mesmo é com-
posto e quais as responsabilidades do poder público e co-
munidade no sentido de protegê-lo, entre outros. A partir 
dos dois mandatos do presidente Lula (2003/06-2007/10), 
com os ministros Gilberto Gil e Juca Ferreira, houve sig-
nificativos avanços para a produção e consumo de bens 
culturais, inclusive com aumento de recursos para o setor e 
a descentralização da aplicação dos mesmos; o Maranhão 
experimentou alguns avanços na brevíssima gestão de Ja-
ckson Lago (2007/09), interrompida por um golpe pela via 
judiciária que devolveu Roseana Sarney (2009-10/2011-) 
ao poder e o Maranhão à treva cultural.

Tome-se como exemplo a política de editais para a 
seleção de artistas e grupos para o preenchimento de pro-
gramações oficiais, sobretudo nos períodos carnavalesco e 
junino: realidade naquele governo foi simplesmente abolida 
pelos atuais gestores culturais maranhenses, retomando 
uma política clientelista e patrimonialista, marca-chaga de 
gestões culturais antidemocráticas, pautadas na subservi-
ência, num joguete político marcado pelas trocas eleitorais 
– o que comumente chamamos “curral eleitoral”.

Dando passos para trás, a “política cultural”, se é que 
podemos falar assim (ou nisso) no Maranhão, passa tam-
bém pelo enfraquecimento dos espaços de participação 

13 RIBEIRO, Joãozinho. Informados e inconscientes. São Luís, Jornal 
Pequeno, Geral, p. 4, 6.jun.2011.
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popular e controle social, como conselhos e conferências, 
que são fragilizados, sucateados – quando existem ou 
acontecem.

Como para outros direitos – que aqui poderíamos cha-
mar setores ou mesmo políticas públicas – garantir o aces-
so ao direito humano à cultura passa pela desconstrução de 
um círculo vicioso: a classe artística precisa entender que a 
política de editais, a transparência nos atos, entre outros, é 
o melhor para a própria classe artística, para os gestores e 
para a sociedade em geral. Como já preconizava o slogan 
de um fórum de cultura realizado há alguns anos na capital 
maranhense, “cultura não é só coisa de artistas” e, portan-
to, deve ser preocupação de todos e todas.

Todo direito conquistado traz consigo um rastro de lu-
tas. Se não foi fácil reconhecer os direitos culturais como 
humanos e fundamentais – o autoral o primeiro deles –, 
fácil não será sua plena efetivação.

13. Educador Popular da Assosiação de Saúde da Periferia do Mara-
nhão (ASP)
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A Saúde no Maranhão

Jean Marie Van Damme 13

A política pública brasileira de saúde, conhecida como 
Sistema Único de Saúde – SUS é considerado um dos 
sistemas mais avançados do mundo. Afirmado como um 
direito incondicional de toda(o)s a(o)s cidadã(o)s, é papel 
do poder estatal, seu dever, organizar e garantir a imple-
mentação desse direito. O SUS está construído em cima 
de seis pilares demarcados na Lei Máxima do País, sua 
Constituição Federal. Três desses princípios básicos são 
doutrinários: universalidade, equidade, integralidade. Três 
princípios são organizativos: participação da comunidade, 
regionalização/hierarquização e descentralização com co-
mando único.

Os princípios do SUS e sua aplicação no Maranhão

1.1 – Princípios doutrinários

São poucos os países que garantam atendimento a 
saúde de forma universal, a todos e todas, inclusive a es-
trangeiros em passagem pelo Brasil. A saúde é proclama-
da, na Constituição, como direito de todo e qualquer cida-
dão e cidadã.

O objetivo da atenção à saúde é de proporcionar con-
dições de vida equitativas: a quem mais precisa, mais será 
fornecida. Assim, pretende-se chegar à igualdade. Aos 
mais pobres, aos mais doentes, aos mais necessitados, 
mais atenção deve ser dispensada.
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E as pessoas devem ser atendidas em todos os as-
pectos: a saúde importa no bem-estar da pessoa na sua in-
tegralidade: no aspecto físico, mental, através de medidas 
preventivas (p. ex. saneamento) e de proteção (como vaci-
nação) e de recuperação (remédios, intervenções, etc.).

1.2 – Princípios operacionais

Regionalização e hierarquização dos serviços

Para alcançar estes objetivos, a Sistema é regionali-
zada e hierarquizada. A atenção básica deve ser fornecida 
o mais próximo possível da residência das pessoas. Para 
isso, duas estratégias devem contribuir: a visita regular de 
agentes comunitárias de Saúde e permanência de Equipes 
da Saúde da Família e de Saúde bucal. Esses profissionais 
da saúde devem ficar em constante comunicação com a 
população para ações de acompanhamento, educativas e 
de primeiro atendimento. Atualmente, para estas equipes 
são construídos postos de saúde – chamados de Unida-
des Básicas de Saúde (UBS) e muitas equipes atuantes 
em áreas rurais têm veículos próprios a sua disposição. 
Alguns municípios se dispõem a oferecer serviços de aten-
ção mais complexos. Não somente ambulatoriais (quando 
o paciente não precisa de internação), mas também hospi-
talares. Todos os municípios devem oferecer serviços para 
gestantes, inclusive garantir que façam os partos normais 
de forma assistida.

Outros atendimentos – chamados de médio e de alta 
complexidade – são organizados por pólos regionais. No 
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Maranhão, o número destes pólos e onde se localizam são 
objeto constante de discussão – e até conflitos – na esfe-
ra da administração superior, especialmente na Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB). Representantes do governo, 
em igual número aos representantes dos municípios, discu-
tem o desenho dessa regionalização e os tipos de atendi-
mento que cada municipalidade se compromete a atender. 
Não apenas para sua população, mas para os municípios 
vizinhos. Alguns prefeitos querem receber o dinheiro para 
esses atendimentos, porém não prestam os serviços que 
aceitaram organizar. Sai governo, entra governo, a configu-
ração dos pólos se altera, muitas vezes por conveniência 
política e não a partir de critérios organizativos de aten-
dimento à população. Neste sentido, a proposta do atual 
governo em encher o Estado de hospitais novos, é com-
pletamente inócua. Não partiu de um estudo e de uma ne-
gociação com as prefeituras para uma estruturação mais 
adequada da saúde no Maranhão. São os aliados políticos 
que vão receber um hospital novinho em folha. Pode até 
ser bonito. O problema é sua manutenção e funcionamento 
depois de construído. Alguns prefeitos já disseram que não 
terão recursos para garantir o funcionamento destes verda-
deiros elefantes brancos. Outro problema a concentração 
das novas unidades no eixo São Luís – Timon. Alto Alegre 
e Peritoró foram contemplados com um hospital de média 
complexidade, Codó e Coroatá com uma UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento estadual), enquanto na região da BR 
316 (Zé Doca) e nos gerais de Balsas estão previstos ape-
nas hospitais com 20 leitos.
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Descentralização sob comando único

Assim chegamos ao segundo princípio organizativo 
do SUS. As administrações municipais são os responsá-
veis – de forma descentralizada – para o atendimento a 
saúde, básica para sua população e de média ou alta com-
plexidade para a população dos municípios dos quais são 
pólo. Três cidades constituem-se em centros de grandes 
regiões – macro-regiões: São Luís, Imperatriz e Caxias. 
Historicamente, o atual governo se reluta em repassar para 
os municípios a responsabilidade – e os recursos financei-
ros! – para a administração da rede de unidades estaduais. 
No entanto, é isso que a Norma Operacional do Sistema de 
saúde preconiza. O Estado regulariza o sistema, os muni-
cípios executam. O Estado cria as condições e os municí-
pios administram. Em cada esfera há um comando único, 
que é o secretário de saúde. É ele - e não o prefeito – o 
administrador do Fundo de Saúde, seu ordenador de des-
pesas. Voltaremos a falar sobre o financiamento da saúde 
em outro parágrafo. A lei orgânica da saúde (8080/90) pro-
íbe qualquer proprietário ou gerente de um serviço privado 
de saúde, ocupar um cargo de responsabilidade no SUS, 
seja como secretário, seja como diretor de hospital público 
ou coordenador de algum serviço, setor ou coordenação 
na área da saúde.

Participação da comunidade

O terceiro pilar operacional nos interessa sobrema-
neira, por pelo menos três razões: é o da participação da 
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comunidade, chamado ainda de controle social. (a) Em ne-
nhum país do mundo foi pensado uma rede de controle 
sobre a política de saúde como foi no Brasil. É uma das 
marcas registradas do SUS e exemplo para muitos países 
latinoamericanos. (b) A inclusão do controle social no siste-
ma público de saúde brasileiro é resultado de uma ampla 
articulação e mobilização da sociedade nas décadas de 
1970/80. Não foi uma dádiva, uma concessão do legisla-
dor. Foi uma cobrança, uma vitória da sociedade depois de 
quase quinze anos de luta. Perguntamos se as novas ge-
rações se dão conta suficiente da importância desse prin-
cípio na condução da política de saúde. (c) No Brasil afora, 
milhares de pessoas estão tendo a possibilidade de discutir 
e deliberar a política e de controlar sua implementação, in-
clusive fiscalizando o recurso público investido na área. Em 
todos os municípios, todos os distritos sanitários (em São 
Luís são nove) em todas as unidades de saúde, nos Esta-
dos e em nível nacional, devem funcionar os Conselhos de 
Saúde. Estes se reúnem regularmente e devem aprovar as 
decisões sobre a política na sua esfera de atuação, discutir 
os orçamentos, o destino dos recursos financeiros, fisca-
lizar seu uso e apreciar balanços e prestações de conta 
antes de serem encaminhados para os Tribunais de Con-
tas. Além disso, a população é convocada pelo menos a 
cada quatro anos para avaliar a fazer ouvir suas propostas 
para a saúde em Conferências distritais, municipais, es-
taduais e nacionais. Finalmente, a organização de fóruns 
ou plenárias populares de políticas públicas devem garantir 
uma qualidade maior às intervenções dos representantes 
de usuários e de trabalhadores da saúde nas conferências 
e nos conselhos.
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Podemos nos perguntar se em nosso Estado esta-
mos, com o movimento social, suficientemente articulado 
para termos uma participação de qualidade na discussão 
da política de saúde. Quanto mais o administrador público 
reagir contra esta participação, mais forte deveria ser a re-
sistência da sociedade civil. Mas não é isso que estamos 
assistindo... As entidades da sociedade nem sempre com-
preendem o grande poder que está em suas mãos, garan-
tido pela atual legislação conquistada.

Os principais entraves do SUS no MA

O pleno funcionamento em conformidade com a legis-
lação brasileira está longe de ser uma realidade em nosso 
Estado. Há um conjunto de causas que contribuem para 
esta situação, das quais queremos apontar algumas.

Cultura patrimonialista

Os princípios republicanos ainda não foram assimila-
dos por grande parte da população maranhense, inclusive 
a quase totalidade de seus políticos. É praxe, em épocas 
de eleição, os eleitores buscarem vantagens e proveitos 
próprios em troca de seu voto. Ao mesmo tempo, pelos ad-
ministradores a conquista do poder é visto como uma forma 
de conseguir meter a mão em recursos públicos mediante 
fraudes, desvios de recursos, implementação de políticas 
e nomeação de cargos que beneficiam seu grupo de apoio 
ou familiares, etc. Em vez do desenvolvimento do muni-
cípio, presenciamos com freqüência um enriquecimento 
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desproporcional dos detentores do poder e o abandono da 
população a sua própria sorte. Essa característica se refle-
te diretamente na política de saúde, onde atividades-meio 
recebem mais atenção do que os atividades-fim, aquelas 
que têm impacto direto na vida saudável da população. 
Ambulâncias quebradas, falta de remédios, ausência de 
médicos, mau funcionamento das equipes da Saúde da 
Família... Como isso pode ser constatada em seu muni-
cípio? Muitas vezes, o atendimento à saúde é conseguido 
não de forma institucional, mas mediante bilhete de prefei-
to ou secretário, “autorizando” o atendimento, a entrega de 
um remédio, etc.

Escassez de profissionais de saúde

 Como País, o Brasil dispõe de um número insufi-
ciente de profissionais de saúde, especialmente de médi-
cos. Estatísticas de 2007 relatam que havia no país 1,7 
médicas/os por cada 1000 habitantes. Este número se si-
tua abaixo das médias em outros países da América Lati-
na, como por exemplo, Argentina (3,2 médicos) e México 
(2,9). Na Europa, o país com o maior número de médicos é 
a Bélgica (1 médico para cada 220 habitantes). O governo 
procura elevar este número para 2,5 médicos até o ano de 
2020.

 Com outros profissionais de saúde percebemos uma 
situação parecida. No mesmo ano (2007) o País dispunha 
de menos de um/a enfermeiro/a (0,9) para cada grupo e 
1000 habitantes e de 1,2 dentistas.

 Estes profissionais se concentram mais nas regi-
ões sul e sudeste, enquanto as regiões norte e nordeste 
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tem a menor cobertura profissional. No Maranhão, os da-
dos de 2005 (IBGE) mostram uma concentração de mé-
dicos na capital São Luís. Mesmo com a implantação do 
PSF, depois transformado em ESF (Estratégia da Saúde 
da Família) esse quadro não se reverteu substancialmente. 
“Enquanto o Maranhão tem um médico para cada 2.066 
pessoas, o Rio tem um para 306. Em São Paulo, o terceiro 
colocado no ranking, há um para cada 443. Na média, 70% 
dos profissionais se concentram nas capitais.” (http://www.
estadao.com.br/noticias/geral,governo-quer-25-medicos-
por-mil-habitantes-ate-2020,721366,0.htm – acesso em 
2011-06-24)

Pesquisas do IPEA demonstram ainda que nem sem-
pre são encontrados os médicos nos postos onde deveriam 
estar prestando serviço. Mesmo que a remuneração esteja 
abaixo do esperado – o que nem sempre acontece – não 
pode ser tolerado que um profissional falte sem avisar pre-
viamente a seu local de trabalho ou que não cumpre seus 
horários, chegando atrasado e saindo às pressas para 
cumprir outra agenda. Se um médico atende pacientes no 
consultório particular no mesmo horário em que deveria 
estar prestando serviço público, está cometendo um deli-
to. Isso acontece também em nosso Estado! Uma Portaria 
recente (134/2011) do Ministério da Saúde limita o traba-
lho de um profissional de saúde a no máximo dois empre-
gos públicos com compatibilidade do horário de trabalho e 
no máximo cinco empregos na rede particular, igualmente 
com a obrigação de comprovar a compatibilidade de horá-
rios. Pode ser uma medida que obrigue os profissionais a 
cumprirem suas horas de trabalho. Cabe aos Conselhos de 
Saúde controlar.
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2.3 – Sub-financiamento da saúde

 Para cada município são transferidos mensalmente 
recursos para a execução de vários programas de saúde. 
Essa transferência federal pode ser acompanhado pelo 
site do DataSUS. O valor de parte destes recursos é cal-
culado a partir do número de habitantes. Assim, o Piso de 
Atenção Básica a partir de junho deste ano é de R$ 23,00 
por habitante/ano. Há diversas outras transferências: para 
vigilância sanitária, para programas de combate à hansení-
ase, de controle da dengue, de funcionamento das Equipes 
de Saúde da Família e saúde bucal, de controle da hiper-
tensão e diabetes, etc. Ainda há recursos para a farmácia 
básica e a farmácia popular. Para municípios que oferecem 
atendimento hospitalar ou de média e alta complexidade, a 
União repassa recursos pelos procedimentos executados e 
pactuados. Tudo isso pode e deve ser acompanhado pelos 
conselhos e pelo(a)s demais cidadã(o)s.

 Para o Maranhão, alguns programas são importantes. 
O Estado é um dos maiores focos ainda da hanseníase.

 Enquanto o Ministério da Saúde deposita mensal-
mente sua parte no Fundo de Saúde dos Municípios e Es-
tados, estes, por sua vez, devem depositar sua parte. Os 
municípios, assim diz a emenda Constitucional 29 de 2000, 
devem utilizar no mínimo 15% ao ano de sua receita pró-
pria e os Estados 12%. Muitos municípios do Maranhão 
investem mais do que 15%, a exemplo de São Luís que em 
2010 despendeu 25,17% na saúde. O Estado dificilmente 
chega aos seus 12%, priorizando outras áreas (Carnaval, 
Festas juninas...). O acompanhamento desse percentual 
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pode ser feito através do SIOPS (Sistema de Informação 
sobre Orçamento Público em Saúde).

Os gastos com saúde no Brasil, no entanto, conti-
nuam insuficientes e estão entre o mais baixos per capita 
comparando outros países da América Latina e do primeiro 
mundo. Um sistema tão abrangente como SUS necessita 
de muitos mais recursos do que nele estão sendo inves-
tidos atualmente. Nos países da OCDE (Organização de 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico), a média de 
gasto por pessoa foi de US$ 2.370,00, enquanto no Brasil 
este gasto por pessoa (per capita) somava em 2009 R$ 
649,00 (ou seja US$ 433,00). Para alcançar esta média, 
foram somados os gastos públicos e os gastos privados. 
O gasto público no Brasil para a saúde em 2009 soma-
va R$ 127 bilhões de reais (R$ 58 bilhões da União, R$ 
34 bilhões dos Estados e R$ 35 bilhões pelos municípios. 
Os gastos privados foram maiores. Totalizavam R$143 bi-
lhões, assim distribuídos: Planos e seguros: R$ 64 bilhões; 
exames e internações pagos do próprio bolso: R$ 24 bi-
lhões; medicamentos comprados pelos brasileiros: R$ 55 
bilhões. Incompreensivelmente, o próprio governo contribui 
com o pagamento de planos privados de saúde para algu-
mas categorias de servidores da União (do poder judiciário, 
do ministério Público de algumas empresas estatais). Este 
dinheiro poderia ser utilizado para melhorar os serviços pú-
blicos e os servidores entrar nas filas junto com os demais 
brasileiros.

Em 2010, a União utilizou 3,92%, porém reservou 
mais de 45% de suas receitas para o pagamento de juros e 
serviços da dívida pública. Enquanto essa relação perver-
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sa não se alterar, enquanto o dinheiro suado dos brasileiros 
que pagam seus impostos é transferido para os ricos ban-
queiros e especuladores, a filosofia de direitos e de univer-
salização da saúde pode ser a melhor do mundo. Mas não 
acontecerá se os governos continuam pagando as taxas 
de juros mais altas do mundo, as dívidas – já pagas mais 
de cinco vezes – continuam existindo e as políticas sociais 
ficarem com as migalhas da mesa orçamentária.

Conclusão

O SUS foi criado para universalizar o acesso ao aten-
dimento. A Constituição garantiu o atendimento público 
a todos os habitantes no país, sem exceção. Para poder 
atender a este seu dever constitucional, deverá utilizar os 
recursos que a população lhe entrega através de impostos 
e contribuições. Os serviços de saúde, portanto, não são 
gratuitos. São custeados pelo suado dinheiro que os traba-
lhadores recolhem mês a mês e que a população paga em 
impostos, principalmente os cobrados de forma indireta.

Na prática, o direito não está sendo implementado 
plenamente. Muitos brasileiros têm que enfrentar longas 
filas para serem atendidos. A espera por uma cirurgia pode 
durar dias, semanas, meses. Citemos, para encerrar este 
texto, a revista eletrônica The Lancet: “O SUS é um sistema 
de saúde que continua se desenvolvendo e que ainda está 
lutando para que possa atingir uma cobertura universal e 
equitativa. O crescimento da ação do mercado privado e 
a interação entre os setores público e privado criam con-
tradições e competição desleal, o que leva conflitos entre 
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ideologias e metas (o acesso universal versus um mercado 
segmentado) e isso traz efeitos negativos no atendimento 
equitativo à saúde e seus resultados. Mesmo que tenha 
crescido a receita federal em cerca de quatro vezes desde 
a década passada (1990 – N.R.), a parte destinada à saúde 
não conheceu um crescimento nos orçamentos federais, 
resultando em restrições de financiamento, de infraestrutu-
ra e de recursos humanos” na área da saúde.

É nessa realidade nacional que também a saúde do 
Maranhão se situa com as conseqüências que todos nós 
conhecemos e vivemos nela diariamente. A luta pelo SUS, 
pela sua operacionalidade não pode parar.
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Fórum em Defesa da Vida do Baixo Parnaíba Maranhense

1.Associação da Comunidade de Bom Sucesso (Mata Roma)
2.Associação da Comunidade de Boqueirão (Duque Bacelar)
3.Associação da Comunidade Matinha (Buriti)
4.Associação do Acampamento Maria Aragão (Duque Bacelar)
5.Associações de Comunidades da Gleba Piquizeiro (Belágua)
6.Associação de Parteiras Tradicionais de São Benedito do Rio 

Preto
7.Associação de Parteiras Tradicionais de Urbano Santos e 

Belágua
8.Associação de Proteção do Riacho Estrela e Meio Ambiente/

APREMA (Mata Roma)
9.Associação do Bairro Matadouro (Buriti)
10.Associação do Projeto de Assentamento Pé da Ladeira 

(Brejo)
11.Associação do Projeto de Assentamento Santo Agostinho 

(Magalhães de Almeida)
12.Associação dos Amigos de Buriti/AMIB
13.Associação em Defesa de Chapadinha
14.Associação Rural dos Povoados Unificados Anajá, Buriti e 

Gonçalo (Barreirinhas)
15.Cáritas Diocesana de Brejo
16.Centro Comunitário Santa Maria Bertilla (Urbano Santos)
17.Centro de Cultura Negra do Maranhão/CCN
18.Centro de Defesa e Promoção dos Direitos da Cidadania de 

Santa Quitéria
19.Centro de Direitos Humanos de Tutóia
20.Centro de Direitos Humanos de Barreirinhas
21.Cooperativa das Artesãs de Barreirinhas/Coopalmar
22.Cooperativa dos Toyoteiros de Barreirinhas/Coottamar
23.Comunidades Eclesiais de Base de Belágua
24.Comunidades Eclesiais de Base de Urbanos Santos
25.Diocese de Brejo
26.Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na 
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Agricultura do Estado do Maranhão – FETAEMA
27.Federação Maranhense dos Agentes Comunitários de 

Saúde
28.Fórum Carajás
29.Igreja Batista Nacional de Barreirinhas
30.Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra/MST
31.Paróquia de Coelho Neto/Afonso Cunha/Duque Bacelar
32.Paróquia de Chapadinha
33.Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Barreirinhas)
34.Paróquia de Mata Roma
35.Paróquia de São Benedito do Rio Preto
36.Paróquia de Urbano Santos/Belágua
37.Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Tutóia/Paulino 

Neves
38.Pastoral da Juventude da Diocese de Brejo
39.Pastoral da Juventude de Magalhães de Almeida
40.Pastoral Social da Diocese de Brejo
41.Pólo Sindical Baixo Parnaíba
42.Sindicato dos Arrumadores de Barreirinhas
43.Sindicato de Trabalhadores da Agricultura Familiar de Santa 

Quitéria
44.Sindicato de Trabalhadores da Agricultura Familiar de Brejo
45.Sindicato de Trabalhadores da Agricultura Familiar de Buriti
46.Sindicato de Trabalhadores da Agricultura Familiar de Mata 

Roma
47.Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 

Duque Bacelar
48.Sindicato de Trabalhadores da Agricultura Familiar de 

Araioses
49.Sindicato de Trabalhadores da Agricultura Familiar de Tutóia
50.Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 

Barreirinhas
51.Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Brejo
52.Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 

Belágua
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53.Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Buriti
54.Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 

Chapadinha
55.Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Mata 

Roma
56.Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de São 

Benedito do Rio Preto
57.Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 

Tutóia
58.Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 

Urbano Santos
59.Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 

Coelho Neto
60.Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 

Anapurus
61.Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de 

Paulino Neves
62.Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde de 

Barreirinhas
63.Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Anapurus
64.Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Barreirinhas
65.Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Buriti
66.Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Coelho 

Neto
67.Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Duque 

Bacelar
68.Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santa 

Quitéria
69.Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São 

Benedito do Rio Preto
70.Sociedade Maranhense de Direitos Humanos
71.Sindicato dos Pescadores de Barreirinhas
72.Sindicato dos Professores de Barreirinhas 


