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Resumo executivo
O trabalho de campo da avaliação transversal de cinco projetos atuais e dos respectivos projetos
anteriores da Comissão Pastoral da Terra (CPT) no Maranhão, apoiados por Misereor, se realizou de
27.10.2014 a 17.12.2014. Foi realizada uma oficina de preparação em julho de 2014 em São Luís com
os avaliadores e representantes dos projetos onde se elaborou as bases dos termos de referência
comuns para os cinco projetos. As CPT no Maranhão trabalham em cinco linhas temáticas:
•
•
•
•
•

Defesa dos direitos à terra e aos territórios / acompanhamento de conflitos agrários;
Organização e mobilização das comunidades;
Combate ao trabalho escravo;
Articulação com a sociedade civil e instituições públicas;
Produção agroecológica e comercialização;

Projetos avaliados
O apoio de Misereor à CPT no Maranhão começou em 1996. Os 11 projetos avaliados se realizaram a
partir de 2008 (com uma exceção), cinco estavam na fase de execução durante a avaliação.
No total se acompanharam aproximadamente 150 comunidades ou grupos com 5000 famílias
beneficiadas diretamente no período avaliado. Aproximadamente outras 50 comunidades foram
beneficiadas indiretamente. No Norte do Maranhão as comunidades quilombolas são os grupos
beneficiários mais importantes, no Sul do Maranhão existem mais assentamentos da reforma agrária
e comunidades de posseiros acompanhadas pela CPT. Outros grupos importantes são as
quebradeiras do coco babaçu (babaçueiras). Sobretudo as comunidades de posseiros são ameaçadas
pela expansão do agronegócio e por obras de infraestrutura. No período avaliado os projetos da CPT
trabalharam na maioria das 12 dioceses do Maranhão, com exceção da diocese de Zé Doca. Em seis
dioceses se realizou um trabalho mais intenso, em cinco houve apoio pontual ou em casos de
urgência.
Metodologia
O enfoque metodológico adotado pela equipe de avaliação de duas pessoas mesclou as abordagens
qualitativas e quantitativas e surgiu da oficina de preparação em Julho de 2014, realizada com a
participação de representantes das equipes da CPT e dos avaliadores. A seleção dos sujeitos a serem
entrevistados e das comunidades ou grupos visitados se realizou com base em listas de pessoas e de
todos os grupos beneficiários, enviadas pelas equipes dos projetos. Neste processo se realizou uma
pré-seleção com diferentes critérios e depois uma seleção por acaso entre os grupos préselecionados. A partir duma seleção realizada pelos avaliadores, de sugestões e modificações
propostas pelas equipes dos projetos e um diálogo entre ambos se realizou a seleção final das 31
comunidades visitadas. Na etapa de preparação se enviaram também questionários às cinco equipes
dos projetos da CPT, e foram analisados documentos e publicações relativos aos projetos avaliados.
Nas jornadas avaliativas, depois de uma reunião inicial com a equipe de cada CPT, foram utilizadas
diversas técnicas tais como entrevistas, observação participante, grupos de discussão, grupo focal,
análise econômico-financeira, análise documental, visitas de campo e análise de tendências em
comunidades. As análises de tendências mostram a valorização subjetiva do grupo beneficiário em
relação a sua situação em três tempos distintos, em 2008 antes do início dos projetos avaliados, em
2014 (situação atual) e em 2020 (situação esperada). Nas jornadas avaliativas participaram 746
pessoas (379 homens e 367 mulheres).
Ao final do período de cada jornada se fazia uma reunião de apresentação da devolução com cada
equipe de CPT diocesana e, ao final de todas as avaliações, uma reunião de devolução com o
conselho regional da CPT. Após elaboração da 1ª versão do relatório, também foi realizado um
encontro em Grajaú para diálogo a partir das observações da CPT acerca do relatório que foram
consideradas para os ajustes finais e elaboração do relatório final.
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Relevância
A CPT no Maranhão tem como objetivo o enfrentamento aos efeitos negativos dos grandes projetos,
do avanço do agronegócio, da mineração e da infraestrutura. A CPT vem cumprindo um papel
fundamental como uma das mais significativas e algumas vezes única aliada para os grupos de
pequenos produtores rurais sem terra, assentados/as, agricultores/as familiares, quilombolas,
indígenas, sertanejos, babaçueiras, ribeirinhos. A CPT os apoia em suas lutas de resistência e de
afirmação de direitos. O apoio à segurança da posse da terra e dos territórios é cada vez mais
importante neste cenário. Para as mulheres quebradeiras de coco o trabalho da CPT é muito
importante para o fortalecimento da autoestima, organização, melhoria de renda e da autonomia
das mulheres. Com relação aos quilombolas a CPT foi imprescindível no processo de valorização da
identidade e da cultura e do processo organizativo levando à criação do Movimento das
Comunidades Quilombolas do Maranhão (MOQUIBOM). A assessoria jurídica da CPT foi muito
importante e é reconhecida pelas comunidades.
A CPT é majoritariamente bem posicionada com relação à igreja católica no Maranhão, que acaba
por contribuir para uma imagem de promoção da justiça social, com exceção da CPT numa diocese
visitada. A CPT é respeitada diante da sociedade civil e de parte do Estado em São Luís.
Efeitos
Na maioria das comunidades visitadas a organização melhorou durante e por causa da atuação dos
projetos executados pela CPT e apoiados por Misereor. Em muitas comunidades não existiam
associações ou outras organizações antes da chegada da CPT. Se notou em distintos lugares que a
organização é mais forte na fase da luta pela terra e enfraquece em muitos casos uma vez que a terra
é conquistada. As comunidades quilombolas de várias dioceses, com o apoio da CPT, formaram o
MOQUIBOM, que alcançou um forte papel, dando visibilidade aos interesses quilombolas. As equipes
da CPT veem os maiores efeitos do seu trabalho nos últimos seis anos nas melhorias na organização,
na autoestima com base no fortalecimento da história e identidade das comunidades, e no
protagonismo camponês (empoderamento) e visibilidade da luta. Os avaliadores concordam sobre a
importância destes efeitos.
A conquista da terra ou do território e o acesso ao babaçu é o eixo central do trabalho da CPT no
Maranhão. As comunidades visitadas afirmaram uma melhoria significativa nesta linha.
Aproximadamente 1.450 famílias foram beneficiadas com a criação de assentamentos. As
comunidades quilombolas são grupos étnico-raciais com direitos aos seus territórios baseados na
Constituição de 1988. A CPT acompanha estas comunidades em diferentes passos para efetivar estes
direitos, desde a definição da sua identidade até a titulação de seu território. Através da atuação da
CPT, 132 comunidades quilombolas no Maranhão foram reconhecidas pela Fundação Cultural
Palmares. No entanto falta ainda titulação de territórios quilombolas, mesmo assim muitas
comunidades já afirmam categoricamente “a terra é nossa” e se sentem como donas do território. O
não pagamento do foro (uma renda paga ao “proprietário” da terra para a permissão concedida aos
agricultores para cultivar roças no seu território) foi um primeiro passo nesta luta.
Outros posseiros vivem na terra de outros proprietários e sofrem agressões e ameaças destes
fazendeiros. A CPT defende estes posseiros e pode evitar os despejos de 20 comunidades
(aproximadamente 660 famílias). Associações de quebradeiras de coco babaçu dependem
fortemente do ingresso da venda ou do processamento das amêndoas do babaçu. A CPT através do
impulso a criação da Lei do Babaçu Livre nos municípios de Governador Archer e São José dos Basílios
assegurou o acesso aos babaçuais para 230 mulheres associadas e para outras mulheres não
associadas. Ademais uma comunidade indígena é apoiada na luta pelo território pela CPT, junto com
o CIMI.
Mesmo que tenha havido uma melhoria na incidência de Trabalho Escravo, o Trabalho Escravo e o
trabalho forçado continuam presentes na região do projeto, com o Estado do Maranhão sendo
considerado o maior exportador de pessoas vítimas (30% do Maranhão) do Trabalho Escravo no
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Brasil. Em comunidades pobres a maioria dos jovens sai em busca de oportunidades de trabalho. O
trabalho da CPT e a Campanha Nacional contra o Trabalho Escravo (realizada pela CPT junto com
outros atores) ajudaram na conscientização dos jovens que passaram a conhecer melhor os riscos, e
em alguns lugares determinaram a melhoria das condições de trabalho.
A média das análises de tendências realizadas nas comunidades mostra uma melhoria da
alimentação e da renda familiar. Em muitos casos o acesso à terra e ao território e o fim de
pagamento do foro causaram uma melhoria na alimentação e na renda. Pelo menos 2.000 famílias
deixaram de pagar o foro, aumentando sua renda anual em cerca de 60 a 200 EUR. Mais que 280
quebradeiras de coco babaçu aumentaram sua renda mensal em aproximadamente 7 a 20 EUR. Em
três de 15 comunidades a tendência na alimentação foi negativa durante os últimos anos, ou por
causa da degradação do ambiente e da escassez das chuvas ou pelo difícil acesso à terra para
cultivar. Por outro lado a melhoria na alimentação e renda familiar é também decorrente do
Programa Federal Bolsa Família recebida pela maioria das famílias nas comunidades visitadas.
As mudanças menos positivas se encontraram na área ambiental. Em 5 de 15 comunidades a
situação ambiental piorou durante os últimos seis anos, em outras duas ficou no mesmo nível. A
degradação ambiental pode ser observada especialmente na fase de conflito em relação à posse da
terra, antes da desapropriação ou da titulação dos territórios e nas regiões de expansão dos grandes
projetos do agronegócio. Ao outro lado, as atividades da CPT na agroecologia foram menos intensos
e a agroindústria em terras próximas às comunidades causou a intoxicação da água, o desmatamento
e outros efeitos negativos. É necessário trabalhar sobre a gestão do território por causa destas
tendências ambientais negativas.
Na média das comunidades visitadas durante a avaliação a situação de conflitos e violência melhorou
um pouco, mas em três de 15 comunidades a situação de conflitos e violência piorou nos últimos seis
anos, e em outras três permaneceu igual. Em muitos casos depois da entrada das comunidades na
luta pelo território, fazendeiros e empresas reagem com mais violência e ameaças antes que estes
sejam titulados em nome das comunidades tradicionais. A conscientização, organização e o
empoderamento das comunidades leva a reivindicações das comunidades. A situação “tranquila” de
antes era uma situação de conflito latente, o conflito se torna aberto no momento em que começa a
luta pela terra. Por outro lado, a presença das equipes da CPT e dos advogados nestes conflitos tem
um efeito positivo.
A situação das mulheres melhorou em todas as comunidades visitadas de maneira significativa. O
envolvimento sistemático de mulheres nas atividades de orientação e organização realizadas pela
CPT levou a mais conhecimentos e participação das mulheres nas comunidades e a presença de um
maior número de mulheres como lideranças. No caso das mulheres quebradeiras melhorou também
o ingresso pela venda do coco babaçu.
Muitas comunidades em 2008 não tinham nenhum acesso ao poder público ou nenhuma resposta
dos políticos, seja ao nível municipal ou regional, no estado do Maranhão. Em 2014 a influência
política alcançada ainda não é boa, mas o respeito das prefeituras em relação ás comunidades
aumentou, já são mais ouvidas. Foi conquistada a aprovação da Lei do Babaçu Livre em dois
municípios, a luta das comunidades organizadas inclui alcances com relação a outros direitos para
além do direito á terra (escolas, postos de saúde, programas públicos de compra de alimentos etc.).
Um maior sucesso obtido adveio das ocupações do escritório do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA) que se comprometeu a acelerar o processo de titulação de quilombolas e
aumentou o orçamento para o Maranhão. A instalação de promotoria agrária e o afastamento de um
juiz são também considerados sucessos das mobilizações das comunidades. A influência política foi
muitas vezes resultado de ações conjuntas da CPT e das comunidades com outras organizações.
A articulação da CPT e das comunidades com a sociedade civil e o poder público melhorou com
algumas pessoas na Promotoria Agrária do Ministério Público e com a Defensória Pública, também
com o INCRA, a relação da CPT é boa. No poder público aumentou o respeito e a compreensão do
papel dos movimentos na defesa de seus direitos. Tem algumas parcerias da CPT com entidades da
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igreja e dos sindicatos, na região de São Luís a articulação entre comunidades, a sociedade civil e o
poder público é mais intensa. Por outro lado várias pessoas entrevistadas constataram relativo
isolamento da CPT na sociedade civil do Maranhão.
Potenciais para aumentar os efeitos: A articulação com a sociedade civil e com algumas instituições
públicas é um potencial que poderá ser aproveitado para melhorar os efeitos na incidência política
da CPT. As lideranças de comunidades acompanhadas, os voluntários ativos nas pastorais da igreja e
as escolas de formação de voluntários existentes em todas as dioceses visitadas são outros
potenciais importantes para aumentar e multiplicar os efeitos. Existem também vários programas e
fundos no Brasil para projetos produtivos que podem se tornar acessíveis às comunidades.
Em suma, os efeitos dos projetos foram muito bons. Na maior parte correspondem às expectativas.
Eficácia
Três dos quatro projetos concluídos ou em fase de conclusão alcançaram a maioria dos objetivos de
acordo com os indicadores planejados, outros indicadores foram alcançados parcialmente. Um dos
projetos não alcançou as metas ambiciosas planejadas. Numa diocese a cooperação com Misereor
encontra-se em sua fase inicial e não permite a análise do alcance dos objetivos deste projeto. As
áreas com bom alcance dos objetivos são qualificação de lideranças; empoderamento, organização,
identidade e visibilidade das comunidades fortalecidas; certificação de comunidades; maior
segurança dos direitos à terra e aos territórios; influência sobre a política municipal e regional.
Menos resultados que o esperado foram alcançados na preservação dos recursos naturais; na
redução da violência; e na maior solidariedade da sociedade civil.
Nos projetos anteriores o planejamento todavia não considerou indicadores baseados em efeitos.
Fatores importantes internos para o alcance ou não alcance dos resultados segundo os indicadores
foram indicadores não adequados ou muito ambiciosos. O enfoque da CPT de trabalhar com
comunidades e grupos protagonistas do seu desenvolvimento, e a saída, mudança ou falta de pessoal
da CPT. Fatores externos foram as políticas públicas com efeitos positivos sobre a renda e as reações
dos fazendeiros às reivindicações dos direitos com efeitos negativos.
Em suma, a avaliação da eficácia é menos positiva que a avaliação dos efeitos, sobretudo pelas
fragilidades no planejamento e por causa da falta de pessoal na área agroecológica.
Eficiência
Atualmente no Estado do Maranhão, as equipes financiadas por Misereor acompanham
aproximadamente 150 comunidades ou grupos com 5000 famílias, apoiadas por 68 voluntários. Nos
últimos seis anos, a média do apoio de Misereor aos projetos avaliados foi de 151.942 € por ano,
correspondendo a aproximadamente 30 EUR por família ao ano – ou 180 € por família em seis anos.
Os efeitos econômicos para as famílias que não pagam mais o foro e para as quebradeiras valem
mais de 200.000 € por ano, sem considerar os outros efeitos. A comparação entre custo e benefício
dá um resultado muito positivo.
Em três projetos o sistema de monitoramento e avaliação é pouco adequado. Não existe um
planejamento conjunto dos projetos da CPT que considere a situação regional no Estado do
Maranhão. Faltam também estratégias conjuntas da CPT e da sociedade civil nas diferentes dioceses
no Maranhão.
A idéia de juntar projetos / fusão da CPT no Maranhão foi discutida na fase de preparação e durante
a avaliação. Mesmo que os Bispos e as CPT vejam os potenciais duma maior força para atuação
frente a temas regionais, para a formação e para o controle de gastos, a resistência contra um
projeto totalmente centralizado e contra a redução da autonomia diocesana persiste. Então uma
fusão deveria considerar a descentralização de decisões em combinação com uma maior articulação.
Atualmente três dos projetos da CPT no Maranhão estão bem articulados, no Norte. Os projetos da
CPT no Sul do estado, nas dioceses de Balsas e Grajaú, ficam mais isolados. Na reunião de devolução
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se elaborou uma visão do futuro da CPT, considerando três núcleos, no Sul, no Noroeste e no Leste
do Maranhão. Um projeto único é difícil no Maranhão, considerando as distâncias entre dioceses, os
diferentes focos temáticos e a proximidade de trabalho existente dos projetos no Norte do
Maranhão (veja figura 13). Parece que dois ou três projetos de sub-regiões são uma melhor opção.
Sustentabilidade
Os grupos acompanhados pela CPT no Maranhão em sua grande maioria possuem capacidade de
seguir de maneira autônoma, mas sem o apoio da CPT seguiriam com maiores dificuldades. Com
relação à sustentabilidade técnica dos grupos, algumas pessoas de assentamentos e comunidades
têm assumido o papel de lideranças e educadores de práticas sustentáveis de produção, com a
perspectiva de multiplicar essas experiências. Com relação à sustentabilidade ambiental foi possível
observar uma degradação ambiental decorrente da expansão do agronegócio e da pecuária e a
pilhagem dos territórios de uso tradicional. Com relação à sustentabilidade econômica e social houve
avanço na situação econômica e social das comunidades.
A CPT no Maranhão não tem conseguido, com poucas exceções, captar recursos externos para sua
atuação. Consegue efetivar a mobilização de recursos locais (comunidades). No entanto é financiada
quase que exclusivamente por Misereor. O reduzido número de pessoal e a infraestrutura não são
suficientes em comparação à demanda. A CPT ou os grupos acompanhados podem buscar a captação
de recursos brasileiros em algumas áreas específicas tais como a questão identitária/cultural,
ambiental e a produção agroecológica e avaliar caso a caso as repercussões e implicações sobre sua
autonomia.
O nível de desenvolvimento institucional “interno” da CPT é geralmente bom, com fraquezas na
estabilidade da situação do pessoal e a necessidade de fortalecer certas capacidades. Em todas as
dioceses visitadas os critérios para seleção de grupos a acompanhar são de caráter subjetivo e não
estão consensuados, também não existem critérios para o término do acompanhamento.
Conclusões e recomendações
Houve resultados consideráveis dos projetos financiados por Misereor, sem que sejam concluídos os
processos de segurança da posse da terra e dos territórios. Também as ameaças às comunidades
tradicionais continuam.
Recomendações a Misereor
1: Financiar atividades de pressão política, de conscientização e organização das comunidades
tradicionais e de luta pela terra e o território;
2: Financiar a assessoria jurídica, como instrumento indispensável na defesa contra ameaças e na
luta pela terra e pelos territórios;
3: Publicação do relatório da avaliação na página web sem parte dos anexos e sem os capítulos 6 e 8;
4: Manter o diálogo com a CPT do Maranhão sobre as decisões em relação ao futuro dos projetos
conjuntos a partir de 2017 e os passos preparatórios.
5: Entrar em diálogo com a CPT para buscar melhores condições de trabalho e remuneração
compatível do pessoal da CPT.
Recomendações à CPT no Maranhão e sua estrutura regional
É necessária uma maior articulação e integração das CPT diocesanas do Maranhão nos próximos
anos, para enfrentar em conjunto os problemas causados pelos grandes projetos, elaborar e executar
estratégias regionais, fortalecer a articulação dos movimentos, melhorar o sistema de PMA e para
fortalecer a formação e motivação de voluntários. É recomendado:
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Recomendações em relação à articulação interna e externa
6 (prioritária): Identificar um ou dois destes temas, escolher uma pessoa responsável para coordenar
cada tema e planejar atividades de articulação para 2015;
7: Intensificar a comunicação ente as equipes da CPT, utilizando outras formas novas de
comunicação (teleconferências, reuniões por skype etc.);
8: Incluir mais elementos de articulação nos projetos ponte nas dioceses de Grajaú e Pinheiro;
9: Coordenar mais as estratégias e atividades de pressão política da CPT com CIMI, SMDH, Justiça nos
Trilhos, Caritas e outros atores da sociedade civil;
10: Escolher uma pessoa da CPT ao nível regional para articular com entidades nacionais e regionais
que podem financiar pequenos projetos e para formar agentes, comunidades e movimentos na
elaboração e seguimento de projetos produtivos;
Recomendações em relação ao desenvolvimento de projetos conjuntos no Maranhão
11 (prioritária): Tomar uma decisão sobre a futura estrutura da CPT no Maranhão e sobre a questão
quais serão os projetos a propor a Misereor a partir de janeiro de 2017;
12 (prioritária): Realizar uma revisão dos papéis das diferentes estruturas da CPT (coordenação
regional, escritório regional, coordenação diocesana, equipe diocesana, conselho regional, assessoria
jurídica) que seja compatível aos projetos futuros da CPT;
13: A partir de 2017 o pessoal assalariado da CPT Regional deve financiado pelos projetos conjuntos
da CPT no Maranhão;
14: Elaborar um mecanismo conjunto de planejamento e administração de fundos para o fim de
planejar projetos conjuntos, decidido pelo consenso das CPT no Maranhão e realizar um intercâmbio
das CPT do Maranhão com a CPT da Bahia no processo de preparação de juntar projetos;
15: Elaborar projetos conjuntos da CPT nos primeiros meses de 2016;
Recomendações em relação às linhas temáticas e à organização da CPT
16 (prioritária): Dar suma importância à gestão do território e ambiental pelas comunidades,
estabelecer uma cooperação com as universidades e desenvolver capacidades próprias da CPT nesta
área;
17 (prioritária): Estruturar melhor a assessoria jurídica com relação à violência dirigida aos
camponeses e agentes e buscar uma articulação interinstitucional com outras ONGs, com a
Defensoria Pública e o Ministério Público Federal.
18 (prioritária): Formar voluntários com uma estrutura geral a nível de Maranhão para fortalecer o
recrutamento e o acompanhamento de voluntários, padres e freiras e agentes de pastoral leigos;
19: Assegurar melhores condições de trabalho e remuneração compatível em comparação a outras
organizações sociais a fim de que não haja evasão de quadros técnicos e alta rotatividade de pessoal;
20: Elaborar critérios de seleção de grupos/comunidades e para o fim do acompanhamento;
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1 Introdução
A avaliação transversal dos cinco projetos atuais e respectivos projetos anteriores da CPT no
Maranhão apoiados por Misereor surgiu de várias discussões e reuniões entre representantes de
ambas as organizações em 2013 e 2014. Para planejar melhor as metas e a realização desta
avaliação, se realizou uma oficina em julho de 2014. Participaram na oficina os avaliadores e
representantes de quatro dos cinco projetos. Durante a oficina se buscou chegar a uma proposta
comum dos termos de referência, da metodologia, dos atores a serem envolvidos e do cronograma
da avaliação externa nas dioceses. Com base nos resultados da oficina se elaborou uma proposta de
termo de referência comum para os cinco projetos.
Constatam-se como objetivos da avaliação:
•

Oferecer elementos políticos, metodológicos, pedagógicos, para revisar e refletir o processo
de assessoria e acompanhamento aos grupos beneficiários para o melhoramento do mesmo;

•

Analise dos efeitos e impactos logrados até agora nos projetos a serem avaliados (com
exceção do projeto da CPT na diocese de Coroatá. Em Coroatá a cooperação começou em
Maio de 2014. O objetivo é analisar o financiamento e a estratégia do trabalho antes do
financiamento por Misereor);
Análise da situação ao nível estadual em relação às estratégias e a articulação entre as CPT,
com a ligação estreita dos efeitos no passado e esperados no futuro;
Análise de chances e riscos duma possível fusão de projetos.

•
•

Em julho de 2014, com os representantes das CPT se discutiram também as linhas temáticas dos
projetos e se elaboraram as relações causa-efeito como base para a avaliação. As CPT trabalham em
cinco linhas temáticas, mesmo que as linhas combate ao trabalho escravo e produção agroecológica
não façam parte de todos os projetos. As linhas são:
•
•
•
•
•

Defesa dos direitos à terra e aos territórios / acompanhamento de conflitos agrários (todos
os projetos);
Organização e mobilização das comunidades (todos os projetos);
Combate ao trabalho escravo (Balsas, Grajaú, Coroatá, Regional);
Articulação com a sociedade civil e instituições públicas (todos os projetos);
Produção agroecológica e comercialização (Balsas, Coroatá, Grajaú, Regional);

No seguinte diagrama, as relações entre as atividades previstas nestas cinco linhas (nas caixas com
fundo escuro), os resultados e os efeitos esperados são visualizados. Mostra que os efeitos
esperados dos projetos são a segurança dos direitos à terra e aos territórios, a preservação dos
recursos naturais, mais soberania alimentar e nutricional, o empoderamento das comunidades, o
fortalecimento de sua identidade, o aumento da visibilidade, menos incidência de trabalho escravo, a
ampliação das lutas das comunidades por outros direitos, maior solidariedade e conhecimentos e
uma influência sobre a política municipal e regional. Em relação à violência e aos conflitos, não foram
definidos antes da avaliação quais são os efeitos esperados dos projetos, então era um dos
elementos a serem investigados durante a avaliação.
A equipe de avaliação foi composta por um consultor alemão, Erwin Geuder-Jilg, engenheiro
agrônomo, e uma consultora brasileira, Soraya Vanini Tupinambá, engenheira de pesca.
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Figura 1: Causas-efeitos esperados da CPT no Maranhão
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2 Contexto
Situação populacional, ecológica e social do Maranhão
O Maranhão é em matéria de dimensões o segundo estado da região nordeste brasileira e o oitavo
do país. Em 2010 segundo o censo demográfico do IBGE possuía uma população de 6.574.789 (36,9%
nas áreas rurais). A população negra do Estado do Maranhão compõe 74%. São 4.541.893 de negros
e, segundo o Centro de Cultura Negra do Maranhão, existem 527 comunidades quilombolas no
Estado do Maranhão, distribuídas em 134 municípios, concentradas principalmente nas regiões da
Baixada Ocidental, da Baixada Oriental, do Munim, de Itapecuru, do Mearim, de Gurupi e do Baixo
Parnaíba. A população quilombola do Estado do Maranhão é composta por 1.362.567 de pessoas,
correspondendo a quase 340 mil famílias.
A configuração social do campo maranhense é formada por camponeses, populações tradicionais
(sertanejos, quilombolas, babaçueiras, praieiros) indígenas e migrantes nordestinos que exploram a
terra para a produção de alimentos para o seu sustento. Os camponeses formam a base da mão de
obra agrícola familiar (agricultura de subsistência) que produzem alimentos para o seu sustento e
venda do excedente nas feiras ou para intermediários.
Os sertanejos no sertão sul do Estado do Maranhão são populações que habitam aquele território e
que desenvolvem o seu modo de vida por meio da roça para subsistência, da extração de recursos
naturais do cerrado, e do trabalho com a criação de gado no sistema extensivo.
As comunidades quilombolas são grupos étnicos – predominantemente constituídos pela população
negra rural ou urbana –, que se auto definem a partir das relações com a terra, o parentesco, o
território, a ancestralidade, as tradições e práticas culturais próprias. Estima-se que em todo o país
existam mais de três mil comunidades quilombolas. Comunidades quilombolas se constituem pelo
auto reconhecimento, as comunidades devem encaminhar uma declaração na qual se identificam
enquanto comunidade remanescente de quilombo à Fundação Cultural Palmares, que expedirá uma
Certidão de Auto reconhecimento em nome da mesma.
As babaçueiras são populações extrativistas que vivem principalmente da coleta do babaçu e da
utilização dessa palmeira. No contexto do Cerrado e de seus povos e comunidades tradicionais, o
babaçu é um recurso fundamental tanto em termos nutricionais, quanto financeiros. Segundo o
censo agropecuário, a amêndoa do babaçu é o segundo produto florestal não madeireiro mais
vendido no Brasil, com cerca de 120 mil toneladas anuais. O valor da venda dessa produção alcança
quase BRL 150 milhões, sem considerar os demais subprodutos do babaçu.
Tem nove etnias de indígenas no Estado do Maranhão. Existem 17 territórios, desses, 13 são
demarcados e homologados.
Descendentes das populações originárias, de negros libertos, de ex-quilombolas, de
cearenses/piauienses pobres (de diversas etnias) formaram comunidades que ocuparam terras em
sua maioria devolutas. Posteriormente, estas terras acabaram sendo griladas, invadidas, tomadas das
comunidades negras. Esta grilagem acontece na articulação de fazendeiros com o poder político
(executivo e legislativo) econômico e judiciário.
No contraponto à agricultura familiar encontram-se os empresários agrícolas do agronegócio
(migrantes sulistas, principalmente gaúchos) que exploram a cultura da soja para fins de exportação.
O agronegócio utiliza técnicas modernas com meios de produção (tratores, arados, grades e
colheitadeiras) e insumos modernos (fertilizantes, corretivos, defensivos e sementes transgênicas).
Na área de 331.983 quilômetros quadrados, o Maranhão se caracteriza uma variedade de biomas
que o faz singular e o diferencia dos demais estados brasileiros, nele praticamente se encontram
todos os ecossistemas que prevalecem no Brasil.
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Se podem observar ecossistemas semelhantes ao Pantanal, cerrados no sul do estado e no BaixoParnaíba, paisagens de feições da Amazônia e ambientes típicos de sertão nordestino. O Maranhão
tem ainda uma extensa faixa de litoral, e uma extensa área de manguezais.
Esse cenário de rica biodiversidade contrasta com seu desenvolvimento social que é marcado pela
profunda desigualdade social, concentração de renda e de terras e intricada e prejudicial relação
entre poder público e grandes corporações econômicas. Tais fatos explicam o porquê do Maranhão
possuir os piores indicadores sociais do Brasil. O atraso da economia maranhense está associado à
sua estrutura agrária e às formas de relações sociais predominantes desde os seus primórdios. Até o
presente concentra grande parcela da sua população no meio rural.
O Maranhão tem um Índice de Desenvolvimento Humano igual a 0,683, ficando acima tão somente
do estado de Alagoas na lista dos estados brasileiros por IDH. O estado possui a segunda pior
expectativa de vida do Brasil, também superior apenas à de Alagoas. Em 2010, o percentual dos
analfabetos maranhenses era de 20,9%, apenas superados pelos dos Piauí e Alagoas. Um contingente
de 67,2% da população do estado sobrevivia em domicílios cuja renda total variava de zero a dois
salários mínimos.
Os grandes projetos de desenvolvimento e as repercussões sobre o campo e as populações
tradicionais
A introdução de grandes projetos no estado tem caracterizado um modelo de desenvolvimento que
trouxe enormes prejuízos sociais, econômicos, políticos, culturais, e ambientais ao Maranhão pela
existência de processos conflituosos.
A partir da década de 1980 se vê a implantação de grandes áreas voltadas ao cultivo de soja no sul do
Maranhão: Outros projetos grandes são a Base da Força Aérea de Alcântara (1989), as instalações de
ferro gusa, sobretudo a Fergumar, em Açailândia (1995) e o consequente plantio de eucalipto para
utilizar nos altos-fornos siderúrgicos, a Hidrelétrica de Estreito (obras iniciadas em 2007) a Refinaria
da Petrobrás em Bacabeira (obras iniciadas e m 2010) e a Usina Termelétrica do Porto do Itaqui (em
São Luís, obras iniciadas em 2010). O aumento da extração de minério de ferro da região de Carajás
(Pará) implica na duplicação da Estrada de Ferro que passa pelo Maranhão, considerada ilegal pela
Justiça Federal, e construção de novas ferrovias, assim como a expansão do complexo portuário de
São Luís, resultando na intensificação das agressões aos povos, comunidades e à natureza.
O resultado da política nacional e das fontes governamentais de financiamento para o agronegócio
(soja, eucalipto e pecuária) é uma avalanche de produtores “modernos” em segmentos do campo
maranhense, com destaque para o plantio em grande escala de soja e eucalipto, ambos voltados
para atender a uma demanda externa por commodities (grãos e minérios) induzida, sobretudo, pelo
forte crescimento da China nos últimos 30 anos.
O agronegócio tem apresentado práticas destrutivas dos ambientes e dos modos de vida associados
a estes, de populações tradicionais quilombolas, indígenas, sertanejas, babaçueiros/as, da agricultura
familiar camponesa e dos povos das águas e das cidades. Esse '“desenvolvimento” compromete os
ecossistemas e os modos de vidas a estes associados. O Estado se projeta como agente promotor e
sustentador deste modelo econômico de enormes repercussões socioambientais negativas.
A área plantada de soja no Maranhão avançou de 586 mil hectares para 608,3 mil hectares em 2014.
No Maranhão na safra 2013/2014, a produção de soja no estado deve alcançar 1,878 milhão de
toneladas, volume que representa crescimento de 7,5% em relação à safra anterior, quando foi
colhida 1,685 milhão de toneladas. A maior parte da área de soja está na diocese de Balsas onde a
porcentagem da área plantada é considerável. Atualmente além desta região Sul e do Baixo
Parnaíba, que já tem uma agricultura consolidada, o plantio de soja aumenta em outros municípios
maranhenses, como é o caso de Grajaú e Buriticupu.
A área ocupada pelo eucalipto no Maranhão representa pelo menos 209.240 ha no Oeste do Estado.
Vem impactando a região da diocese de Imperatriz, Grajaú, Brejo, Coroatá, Carolina e Zé Doca.
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Os projetos já implantados demonstram aspectos bem similares entre si, desde um intenso processo
de migração, geração e/ou aumento de concentração de renda, desmatamento, poluição,
desinteresse ou interesse mascarado por populações diretamente afetadas, deslocamento de
contingente populacional, discursos desenvolvimentistas e efetivo privilégio para poucos,
consideram como vazios demográficos os locais onde se instalam, desrespeitam modos de vida das
populações tradicionais. As plataformas de exportação em sua maioria ocasionam conflitos que
demonstram as diferentes racionalidades dos atores sobre os territórios em que são implantados.
Veja abaixo a tabela com os principais biomas e ecossistemas, populações tradicionais maranhenses
associadas e vetores de degradação e forma de luta pelo direito á terra e ao território nas dioceses
acompanhadas pela CPT MA.
Tabela 1: Quadro de Biomas e ecossistemas, populações tradicionais associadas, vetores de degradação e lutas
pelo direito a terra e ao território em cinco dioceses acompanhadas pela CPT no Maranhão (2014)

Dioceses

Biomas e
ecossistemas

Populações
associadas

Vetores de
degradação

Lutas pela terra e
território e pelo
acesso aos recursos
naturais

Balsas

Cerrado e
caatinga

Sertanejos/Quilombo
las/Atingidos por
barragens

Expansão da
monocultura da soja e
do eucalipto/Cana de
açúcar

Reforma
agrária/Titulação de
terras
quilombolas/Regularizaç
ão fundiária

Grajau

Mata dos
coçais e
cerrado

Indígenas/Babaçueira
s/quilombolas

Expansão da
monocultura da soja e
do eucalipto/Cana de
açúcar

Reforma
agrária/Titulação de
territórios
quilombolas/Luta pelo
acesso livre aos
babaçuais

Coroatá

Mata dos
cocais

Quilombolas/Quebra
deiras de coco

Pecuária/Monocultura
do eucalipto

Reforma
agrária/Titulação de
territórios quilombolas

Pinheiro

Campos
inundáveis,
rios

Quilombolas/quebra
deiras de coco

Pecuária

Titulação de territórios
quilombolas

Concentração das terras no Brasil e frágil desempenho da reforma agrária e da titulação
quilombola
Em janeiro de 2015 iniciou no Brasil um segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff (PT) que
assegurou sua reeleição graças a uma ampla aliança (inclusive com setores ligados ao agronegócio) e
com uma ascensão enorme dos setores conservadores. Um levantamento preliminar do
Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar que identificou a presença de ao menos 139
ruralistas (deputados apoiando o latifúndio) na Câmara dos Deputados de 513 deputados a partir de
2015. A Frente Parlamentar da Agropecuária, por sua vez, garante ter uma base de apoio ainda
maior: cerca de 250 deputados e 16 senadores.
No contexto do mandato que se extinguiu em 2014 existiram várias iniciativas no âmbito legislativo
com vistas à regressão de direitos de comunidades quilombolas, indígenas e populações tradicionais.
Em abril de 2013, o presidente da Câmara dos Deputados determinou a criação de Comissão Especial
para analisar a Proposta da Emenda Constitucional – PEC 215/2000. Com o fim desta legislatura em
2014, a Comissão Especial foi extinta, assim como o relatório substitutivo, que não foi votado. A PEC
215/2000 será então, provavelmente, arquivada e representou uma das maiores ameaças. Articulada
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por parlamentares ruralistas, a PEC 215/2000 pretendia transferir do Poder Executivo para o Poder
Legislativo as atribuições constitucionais de demarcação de Terras Indígenas, de titulação dos
Territórios Quilombolas e de criação de Unidades de Conservação. Caso fosse aprovada, aniquilaria
com as possibilidades dos povos terem suas terras demarcadas.
O governo Dilma em seu quarto mandato do Partido dos Trabalhadores a frente do governo
brasileiro apresentou através de balanço INCRA publicado muito recentemente, a menor média
anual de assentamentos desde 1995. O governo Dilma (a partir de 2009) distribuiu terras a 26,8 mil
famílias a cada ano, contra 76,7 mil no período Lula (2003 – 2009) e 67,5 mil nos dois mandatos de
Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002). De 2011 a 2014, o governo de Dilma Rousseff incorporou
2,9 milhões de hectares à área de assentamentos e beneficiaram 107,4 mil famílias sem-terra,
segundo o mais recente balanço do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
Os dados atualizados no final de 2014 da base do cadastro de imóveis rurais do INCRA indicam que o
Brasil possui cerca de 130.300 latifúndios (grandes propriedades rurais), que concentram uma área
superior a 244,7 milhões de hectares. O tamanho médio é de 1.800 hectares. Ou seja, 2,3% dos
proprietários concentram 66% de toda área disponível à agricultura e silvicultura no País. Essas
informações são apenas dos imóveis rurais privados, excluídas da soma as terras públicas ou
devolutas.
O conhecimento preciso de sua situação fundiária e o desenvolvimento de ações de combate à
especulação com terras é o maior desafio em termos de Brasil. Lamentavelmente o Brasil ainda não
tem esse cenário desvelado. Pela atual legislação, um latifúndio improdutivo deveria pagar cerca de
20% de seu valor em impostos por ano. Em cinco anos, o especulador perderia o imóvel. Mas o
governo nem sequer conhece com exatidão os proprietários de todas as terras. Apenas 64% do
território nacional está georreferenciado.
O desempenho do Governo Federal é frágil em relação à reforma agrária e ainda mais frágil a
performance em relação à titulação de terras quilombolas. A titulação dos territórios quilombolas é
responsabilidade do INCRA, na esfera federal, por força do Decreto nº 4.887, de 2003. A partir do
momento que a comunidade obtém a Certidão de Registro no Cadastro Geral de Remanescentes de
Comunidades de Quilombos, emitida pela Fundação Cultural Palmares, cabe às comunidades
interessadas encaminhar à Superintendência Regional do Incra no seu estado uma solicitação de
abertura do processo administrativo para a regularização de seus territórios.
O amparo legal do auto reconhecimento das comunidades quilombolas é dado pela Convenção 169,
da Organização Internacional do Trabalho, cujas determinações foram incorporadas à legislação
brasileira pelo Decreto Legislativo 143/2002 e Decreto Nº 5.051/2004. Cabe à Fundação Cultural
Palmares emitir uma certidão sobre essa auto definição. O processo para essa certificação obedece a
norma específica desse órgão (Portaria da Fundação Cultural Palmares nº 98, de 26/11/2007).
O Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) do território compreende a primeira parte
dos trabalhos do Incra e consiste na elaboração de um estudo da área, destinado à confecção e
publicação. Em seguida uma segunda etapa é a de recepção, análise e julgamento de eventuais
contestações. Aprovado em definitivo esse relatório, o Incra publica uma portaria de
reconhecimento que declara os limites do território quilombola. A fase seguinte do processo
administrativo corresponde à regularização fundiária, com a demarcação do território e a
desintrusão de ocupantes não quilombolas. As áreas em posse de particulares serão desapropriadas
e aquelas em posse de entes públicos serão tituladas pelas respectivas instituições. O processo
culmina com a concessão do título de propriedade à comunidade, que é coletivo, pró-indiviso e em
nome da associação dos moradores da área, registrado no cartório de imóveis, sem qualquer ônus
financeiro para a comunidade beneficiada.
O mandato da presidente Dilma Rousseff até novembro de 2014 promoveu a titulação de nove
terras, todas parcialmente, resultados insignificantes quando confrontados com o fato de no INCRA
aguardarem por conclusão, mais de 1.400 processos. No Brasil são 140 terras quilombolas tituladas
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até o presente momento
(parte
delas
apenas
parcialmente),
nelas
vivem 229 comunidades.
Vivem
nessas
terras
12.428famílias, 5,8% das
214.000 famílias que
constitui a estimativa da
SEPPIR para a população
quilombola no Brasil. Os
estados
com
maior
efetividade na titulação
de territórios quilombolas
são Para e Maranhão. No
Pará são 54 terras e no
Maranhão 52, resultado
gerado
principalmente
pela ação dos governos
estaduais através do
Instituto de Terras do
Pará(ITERPA) que titulou
46 terras e do Instituto de
Terras
do Maranhão
(ITERMA) que regularizou
a
totalidade
dos
territórios. No mapa ao
lado se pode visualizar
melhor os resultados da titulação de terras quilombolas no Brasil.
Figura 2: Mapa da Comissão Pró-índio de São Paulo que apresenta o cenário brasileiro para terras
quilombolas titulado e em processo de titulação (2014)

Vale ressaltar que durante o governo Dilma foram publicados 13 relatórios de identificação e
delimitação de terras quilombolas e 16 portarias de reconhecimento como terra quilombola. Foram
ainda editados 22 decretos de desapropriação beneficiando 23 comunidades. Os caminhos que
envolvem a desapropriação de imóveis incidentes nos territórios quilombolas são complexos e
explicam em parte a morosidade na finalização dos processos e também a emissão de títulos parciais
outorgados à medida que os acordos com os diferentes proprietários ocorrem As crescentes
contestações judiciais dos processos em diferentes fases também constituem outro obstáculo na
efetivação das titulações. Entretanto esses aspectos não são suficientes para explicar porque 88%
dos 1.462 processos em curso no INCRA ainda não ultrapassaram a fase inicial de identificação do
território a ser titulado, a partir da qual se abre o período de contestação.
A estrutura necessária para efetivação dos estudos e dos levantamentos necessários à identificação
dos territórios quilombolas demanda uma estrutura muito maior do que a atual. Ainda que tenha
havido um fortalecimento do “setor quilombola” do INCRA, com contratação de profissionais, este
ainda está muito aquém do necessário para impulsionar o andamento dos processos. Ainda existem
os problemas de natureza política, pois mesmo com processos cujos relatórios de identificação estão
prontos, tecnicamente aprovados, estes não são publicados.
Com relação às populações rurais se pode observar alguns programas federais positivos (PNAE, PAA,
Luz para todos, Minha Casa Minha Vida e outros) contemplando as famílias de agricultores rurais.
Com relação ao direito a terra cada vez mais a pequena agricultura é subtraída de suas terras através
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da grilagem e compra de terras para expansão do agronegócio. Os posseiros, trabalhadores rurais e
comunidades tradicionais contam com a morosidade do INCRA e do ITERMA com relação à
concretização dos passos para assegurar o acesso e a segurança no direito à terra. Nos conflitos de
terra observa-se uma enorme parcialidade do Judiciário e pouca efetividade do sistema de justiça
para famílias e comunidades de agricultura familiar.
Situação na diocese de Balsas
O agronegócio da soja e a monocultura do eucalipto no sul do Maranhão foi viabilizado
anteriormente através de uma expropriação das terras que pertenciam à população camponesa, que
a partir da década de 1970, através dos programas criados pela Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), com destaque para o PROTERRA, que destinou 80% do
crédito subsidiado para o financiamento de grandes projetos, principalmente para grandes
empresários pecuaristas, ao passo que nenhuma terra foi distribuída aos pequenos produtores. A
implantação do agronegócio da soja no sul do Maranhão ocorreu a partir da compra de terras a
baixos preços, mas também por meio da grilagem (ato de apossar-se de terras mediante falsos
títulos de propriedade).
Dessa maneira é a Mesorregião Sul Maranhense e, de modo particular, a Microrregião dos Gerais de
Balsas onde se encontra a cidade de Balsas/MA, que é inserida nesse processo “modernizador”. Nela
se viu, a partir da década de 1970, o ingresso, com maior intensidade, de agropecuaristas originários
do Centro-Sul do país, os denominados “sulistas”, instalarem-se nessa região para impulsionar a
agricultura vinculada à produção de grãos.
A predominância de uma topografia plana (chapadões), favorável ao uso de máquinas agrícolas, e o
relativo preço baixo da terra, são essenciais ao processo, embora insuficientes para fazer emergir o
Sul do Estado do Maranhão como uma fronteira econômica.
O agronegócio da soja oportuniza pouca geração de empregos e desemprega ainda mais, de modo
que a ocupação de áreas com produção de soja é inversamente proporcional à agricultura familiar e
à quantidade de empregos gerados – ainda que tenha aumentado o número de empregos com
carteira assinada.
Na atualidade observa-se que há uma tendência de expansão da soja pela melhoria da infraestrutura
e logística.
Situação na diocese de Grajaú
Na década de 1950, houve uma enorme procura por terras, principalmente para a pecuária. Na
década de 1970, iniciou-se o processo de cerramentos. Os fazendeiros passaram a substituir os
babaçuais por pastagens a fim de intimidar a entrada dos trabalhadores nas áreas em que
reconheciam de sua propriedade. Nesse sentido, os obstáculos criados para impedir o acesso livre
aos babaçuais, somou-se a concretização da grilagem e da violência.
O coco babaçu é um recurso essencial para a grande maioria dos moradores da zona rural a leste da
diocese de Grajaú, onde ocorre esta palmeira, principalmente a partir de seu múltiplo uso e de seu
aproveitamento integral e foi a partir da criação de obstáculos ao acesso livre aos babaçuais que se
deu entre a década de 70 e 80 que trabalhadores/as que seguiram no extrativismo passaram a se
submeter a vender o coco que era extraído para os “novos proprietários”.
É nessa ocasião que passam a vigorar vários contratos extrativistas para regrar a coleta, quebra e
venda do coco. Os mais conhecidos são o de “meia”, o de “foro” (renda paga pelo aluguel da terra) e
o de “arrendamento” e as comunidades babaçueiras faziam mutirões, dos quais homens, mulheres e
crianças participavam, visando quebrar o máximo possível de coco.
Na região além da pecuária, da soja e do eucalipto se destaca ainda a produção de gesso. Grajaú
também se destaca por possuir o segundo maior rebanho bovino do Maranhão e pela silvicultura conta atualmente com milhares de hectares plantados de floresta de eucalipto.
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Há muitos assentamentos dos anos 80 na região oeste da diocese de Grajaú. A infraestrutura é
bastante precária colocando muitas comunidades da região em situação de isolamento.
Situação na diocese de Coroatá
Na região dos cocais, Centro-Leste do estado do Maranhão, onde se situa a Diocese de Coroatá, há
muito aproveitamento do babaçu e muitas comunidades negras remanescentes de ex-escravos.
As comunidades negras na diocese de Coroatá vivem uma situação de vulnerabilidade que é enorme.
Essas comunidades ocupam as terras há muitos anos, algumas comunidades são bicentenárias, mas
não possuem efetivamente o título de propriedade dessas terras, ainda que ocupem e produzam ali.
Nos últimos anos, sobretudo os últimos 48 anos, tem havido um processo de grilagem de terras
públicas no Maranhão que ameaça a reprodução da vida dessas comunidades. Muitas delas estão
impedidas de plantar na roça e, com isso, não têm alimentos. Muitas são proibidas de construírem
casas de alvenaria ou escolas. Portanto, a moradia e a educação são comprometidas.
O aumento da violência se dá por conta da grilagem de terras e pela pressão sobre as terras e
valorização promovidas por empresas como a Suzano Papel e Celulose que está comprando áreas
imensas de terra, áreas ocupadas por comunidades tradicionais para plantar eucalipto. A Pecuária
está presente na região e a soja que já avançou no sul do Maranhão, agora avança também para o
leste. Há empresas no leste maranhense que estão devastando áreas imensas com o plantio
intensivo da cana. Há também projetos de siderurgia que avançam sobre os territórios ocupados por
comunidades quilombolas e ribeirinhas. Todo esse avanço se dá com violência e a região da diocese
de Coroatá se caracteriza pela maior conflitualidade presente.
Situação na diocese de Pinheiro
A região se caracteriza por grandes extensões de áreas úmidas (água doce e salgada) de alta
biodiversidade e alto potencial produtivo e de alta relevância para os modos de vida e para a
economia dos quilombolas. A população negra do Estado do Maranhão tem na região da baixada
oriental um de seus redutos. A vegetação da Baixada é diversa com uma rica fauna e flora aquática e
terrestre, com diversas espécies raras.
Embora não existem grandes projetos de desenvolvimento na região, mas há a expansão das
fazendas de pecuaristas e de latifundiários que pressionam o direito á terra das comunidades negras
rurais.
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3 Projetos avaliados
Nas dioceses de Balsas e Pinheiro, Misereor está apoiando o trabalho desde 2005, na Regional do
Maranhão desde 1996. O apoio aos projetos da CPT nas dioceses de Grajaú e Coroatá é mais novo.
Em Grajaú até 2009 se financiou um pequeno projeto, a partir de 2013 o apoio era mais
considerável. Nos anos de 2010 a 1012, a CPT Grajaú continuou o seu trabalho, com trabalho de
voluntários e algumas doações pontuais. Na diocese de Coroatá a situação era distinta: antes do
projeto da CPT Coroatá em Maio de 2014, a CPT Regional acompanhou as comunidades de Coroatá.
As pessoas trabalhando na diocese de Coroatá financiadas anteriormente pelo projeto da CPT
Regional continuaram o seu trabalho no marco do projeto da CPT Coroatá.
Grupos meta
No total se acompanharam aproximadamente 150 comunidades ou grupos com 5000 famílias no
período avaliado. Aproximadamente outras 50 comunidades foram beneficiadas indiretamente. Elas
foram articuladas e atingidas através do movimento MOQUIBOM ou se encontram nos mesmos
territórios como as comunidades acompanhadas, participando no processo de titulação de
territórios.
No Norte do Maranhão as comunidades quilombolas são os grupos meta mais importantes, no Sul do
Maranhão existem mais assentamentos e outros posseiros acompanhados pela CPT. Nesta zona
poucos se auto definem como comunidades tradicionais. Outros grupos importantes são as
quebradeiras do coco babaçu (na tabela como organizações de processamento), acompanhados
sobretudo na diocese de Grajaú, mas existindo também nas regiões mais ao Norte.
Os “outros posseiros” são comunidades ameaçadas pela expansão do agronegócio (soja, cana-deaçúcar, eucalipto) no Sul e Leste do Estado e por obras de infraestrutura e moradia na Ilha de São
Luís. A diversidade dos grupos beneficiários tem como consequência distintas estratégias nos cinco
projetos. As comunidades quilombolas são foco do trabalho da CPT Pinheiro, Coroatá e da CPT
Regional. A CPT Grajaú trabalha mais com quebradeiras, a CPT Balsas com assentamentos e outros
posseiros.
As comunidades visitadas mostram os diferentes grupos beneficiários acompanhados nas diferentes
dioceses:
Tabela 2: Comunidades e grupos visitados durante a avaliação

Assentamentos

Balsas

Grajaú

3

1

Quilombolas

Coroatá

Indígenas
1

4

Outros
posseiros

3

1

Regional

Total

3
3

Org. de
processamento

Pinheiro

7
6

2

11

1

1
5

1

2

No período avaliado os projetos da CPT trabalharam na maioria das 12 dioceses do Maranhão:
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Tabela 3: Dioceses no Estado do Maranhão
CPT

Dioceses prioritárias

Dioceses menos atendidas

Balsas

Balsas

Carolina (casos de urgência)

Grajaú

Grajaú

Imperatriz (uma comunidade)

Coroatá

Coroatá

Pinheiro

Pinheiro

Viana (junto com regional)

Regional

São Luís (4 comunidades),
Viana (4 comunidades),
(Coroatá até 4.2014)

Brejo, Bacabal, Caxias

Somente na diocese de Zé Doca no Noroeste do Estado não se realizou nenhum trabalho da CPT nos
últimos anos. Em seis dioceses se realizou um trabalho mais intenso, em 5 houve apoio pontual ou
em casos de urgência.
Focos do trabalho
Os objetivos dos projetos realizados pelas cinco CPT têm diferentes focos, mas objetivos
semelhantes. Os projetos atuais têm os seguintes objetivos:
Balsas: A população rural na região Balsas luta para melhorar as suas condições de vida nas áreas de
segurança da posse da terra, combate ao trabalho escravo, segurança alimentar e preservação dos
recursos naturais, organizada, reivindicando os seus direitos, e resistindo com sucesso às expulsões
pelos grandes projetos do agronegócio. (Na proposta do projeto o objetivo foi: Ações em defesa da
vida humana, animal e vegetal através do fortalecimento da mística, da consciência crítica e da
organização social dos povos oprimidos das regiões sul e médio sertão Maranhense são continuadas,
especialmente, as daquelas que moram na zona rural, para que as atuais e futuras gerações possam
usufruir equilibradamente da natureza, das políticas públicas e da liberdade de expressão e ação,
tudo isso, como algo de direito).
Grajaú: Proteção do habitat das comunidades atingidas e ameaçadas pelos grandes projetos, assim
como o aumento da renda familiar, através do melhoramento da produção e comercialização dos
produtos agrícola.
Coroatá: Comunidades tradicionais em situação de conflito agrário organizadas, articuladas vivem
nos seus territórios ancestrais titulados, contribuindo à proteção dos recursos naturais através duma
gestão sustentável.
Pinheiro: Comunidades tradicionais na diocese de Pinheiro são organizadas, articuladas e
mobilizadas, assumem a luta política em defesa de seus direitos, com suas terras e territórios
ancestrais titulados, preservando e recuperando as florestas, solos e seu modo de ser.
CPT Regional: Defender as terras da população rural contra a ameaça da expansão dos grandes
projetos, combater a exploração ilegal dos trabalhadores e alcançar um aumento da renda das
famílias, através da comercialização dos seus produtos.
Os projetos de Balsas, de Grajaú e da CPT Regional mencionam a resistência aos grandes projetos.
Coroatá dá mais peso aos conflitos agrários, Pinheiro aos territórios ancestrais. Sem Dúvida, todos os
projetos organizam e mobilizam comunidades para defender os direitos à terra e aos territórios ou o
acesso ao babaçu. Neste processo a CPT acompanha conflitos agrários e articula com a sociedade
civil e instituições públicas. O combate ao trabalho escravo e o tema agroecologia e comercialização
faz parte do trabalho de quatro das cinco CPT avaliadas.
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4 Metodologia da avaliação
A avaliação dos projetos da CPT no Maranhão foi planejada desde o início de 2014, em estreita
coordenação entre Misereor, as equipes da CPT e os avaliadores. O enfoque metodológico adotado
pela equipe de avaliação mesclou as abordagens qualitativas e quantitativas, dentro de uma
perspectiva participativa aplicada a um conjunto de sujeitos envolvidos e implicados com a atuação
da CPT no âmbito dos cinco projetos da CPT apoiados por Misereor.
A metodologia da avaliação foi desenhada a partir do diálogo estabelecido entre consultoria
independente para avaliação externa e as equipes das CPT diocesanas e a CPT Regional, na reunião
do Conselho Regional CPT-MA, com contribuições posteriores via correio eletrônico e na oficina
realizada com representantes dos projetos para preparar a avaliação externa das CPT no Maranhão,
em São Luís em Julho de 2014.
Dessa maneira diferentes pontos de vista de leitura do projeto foram considerados para
conformação de uma síntese produzida pela equipe de avaliação. Foram consideradas as leituras
daqueles que integram as equipes e se relacionam com estas de maneira mais próximas, como os
que integram a Igreja e suas entidades membro, leituras do público beneficiário, dos parceiros, de
instituições públicas, e de adversários. Os levantamentos dos diferentes pontos de vista se
realizaram com ênfase em aspectos objetivos e subjetivos, análises qualitativas feitas pela equipe de
avaliação produzidas junto às equipes de CPT assim como pelos implicados no projeto.
A metodologia procurou não perder de vista em nenhum momento a finalidade da avaliação, seu
sentido a partir de quem está envolvido com o projeto, assim como a participação, o
empoderamento das pessoas beneficiárias e o próprio valor dos resultados obtidos pelos projetos,
que são essenciais, bem como a avaliação destes como fundamental para a melhoria da qualidade
das iniciativas desenvolvidas a partir dos resultados da avaliação.
Etapas da avaliação externa
A seguir apresentam-se as etapas de desenvolvimento da avaliação externa com uma descrição de
seu conteúdo, características e duração:
Análise e sistematização dos documentos (entre junho e outubro de 2014)
Foram analisados documentos relativos aos projetos avaliados, contratos, propostas de projetos em
sua versão completa, relatórios narrativos e financeiros anuais, relatórios de auditoria, relatórios de
avaliação, atas dos conselhos regionais da CPT-MA, estatuto, publicações diversas onde a equipe de
avaliação procurou sistematizar as informações fundamentais contidas tais como linhas de atuação,
objetivos, efeitos, indicadores, atividades, cronogramas, custos. Também foram analisadas
publicações disponibilizadas, tais como cartilhas, boletins, caderno conflito no campo e outras
publicações da CPT a fim de compreender melhor o contexto de desenvolvimento do trabalho da
CPT, bem como sua metodologia de trabalho. (Veja anexo 6)
Oficina com representantes das equipes de CPT (28 e 29 de julho de 2014)
A oficina inicial nos dias 28 e 29 de julho de 2014 em São Luís com representantes de quatro das
cinco equipes das CPT do Maranhão serviu para diálogo com o propósito de debater o sentido
conjunto da avaliação externa.
Durante a oficina foram definidos os objetivos da avaliação externa, foram levantados sujeitos
envolvidos nos projetos da CPT de maneira prévia, foram definidos o cronograma da avaliação
externa e a estrutura geral das jornadas avaliativas a serem efetivadas junto às dioceses e as
metodologias a serem utilizadas. De forma participativa, foi desenhada a cadeia causa-efeito da
atuação da CPT. O grupo concordou sobre a estrutura do relatório para documentar os resultados da
avaliação externa e foi feita uma proposição conjunta dos termos de referência com checagem da
adequação das questões-chave referentes à relevância, efeitos, eficácia, eficiência e
sustentabilidade. Houve ainda a disponibilização de instrumentais a serem respondidos pelas
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equipes das CPT e a definição da modalidade de seleção dos grupos a serem visitados e identificação
de necessidades de preparação da segunda fase da avaliação por parte de Misereor e dos parceiros
maranhenses.
Preparação das jornadas avaliativas que se realizou entre 1 de agosto a 25 de outubro de 2014
Durante a preparação das jornadas avaliativas foi feita a revisão de metodologia, a preparação de
roteiro de campo e escolha de entrevistas, grupos focais – recorte de gênero/sociedade civil, estado.
A seleção dos sujeitos a serem entrevistados durante as jornadas avaliativas se realizou com base em
listas de pessoas enviadas pelas equipes dos projetos até final de agosto e tendo como referencia a
análise de sujeitos realizada durante a oficina de Julho de 2014.
Para a seleção das comunidades ou grupos visitados, as equipes dos projetos enviaram listas de
todos os grupos atendidos com informações sobre as linhas de trabalho, o nível de sucesso e o
município. Em base destas listas os avaliadores propunham uma seleção de seis grupos a visitar por
projeto, com os critérios de pré-selecionar uma amostra de comunidades com mais e menos sucesso,
de distintos municípios e acompanhadas em diferentes linhas de trabalho. Num segundo passo, no
caso de municípios com vários grupos acompanhados nas mesmas linhas, como aconteceu nos
projetos de Pinheiro, Balsas e da CPT Regional, os avaliadores fizeram uma seleção por acaso entre
os grupos do município pré-seleccionados, utilizando um dado, com uma cifra do dado
correspondendo a um grupo. As equipes dos projetos comentaram a seleção e, em alguns casos,
fizeram propostas para visitas a comunidades adicionais. Através dum diálogo entre avaliadores e
equipes se realizou a seleção final.
Na etapa de preparação se enviaram também questionários às cinco equipes dos projetos CPT, para
recolher informação atualizada sobre os respectivos projetos.
Realização de cinco jornadas avaliativas junto às áreas de atuação das respectivas CPT diocesanas e
da CPT Regional MA (período de 27 de outubro a 17 de dezembro de 2014)
Foram utilizadas diversas técnicas tais como entrevistas, observação participante, grupos de
discussão, grupo focal, análise econômico-financeira, análise documental, análise de tendências.
No início de cada jornada avaliativa era efetivada uma reunião inicial com a equipe da CPT
responsável pela execução do projeto avaliado para clarificação de aspectos documentais, melhor
entendimento do desenvolvimento do projeto, aspectos relativos à pessoal e gestão (planificaçãomonitoria-avaliação, financiamento, questões administrativas, possível fusão de projetos) e para
checagem da agenda da jornada avaliativa.
Depois desse momento se efetivavam as visitas a comunidades / grupos (aproximadamente 6 por
projeto) com visitas de campo e aos territórios, observações, análise de tendências e discussão
grupal, permitindo aprendizagens junto ao modo de vida tradicional, o habitar cotidiano, o quintal e
a roça, a culinária e a religiosidade, as problemáticas dos e das trabalhadores/as rurais, da juventude,
da mulher.
Foram feitas análises de tendências em quinze das 31 comunidades visitadas que constavam de
discussão em grupo acerca de nove aspectos (organização dos comunitários, segurança da posse da
terra / do território ou acesso ao babaçu, incidência de trabalho escravo, segurança alimentar, renda
familiar, situação ambiental, conflitos e violência, situação das mulheres e influência sobre a política
municipal, regional, nacional). As análises de tendências mostram a valorização subjetiva do grupo
alvo em relação a sua situação em três tempos distintos:
•

em 2008 antes do início dos projetos avaliados (só um pequeno projeto na diocese de Grajaú
começou antes),

•

em 2014 (situação atual) e

•

em 2020 (situação esperada).
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Era feito uma pequena discussão acerca desses aspectos pelos membros da comunidade e após
formado o consenso se atribuía uma pontuação de 1 a 5 que refletiam o seguinte conceito: 1- muito
ruim 2 - ruim, 3 - regular, 4 - bom e 5 - muito bom. As mudanças da pontuação mostram as
tendências dos diferentes aspectos, segundo a opinião das comunidades.
Em duas jornadas (CPT Balsas e CPT Pinheiro) foram realizados grupos focais com representantes das
comunidades / grupos não visitados. Nas duas foram criados subgrupos com trabalho a partir de
perguntas orientadoras e posterior socialização das produções.
A observação participante foi realizada em eventos e manifestações que integravam as jornadas, se
participou no ato público no Palácio dos Leões (sede da governadora) de São Luís promovido pela
CPT e o MOQUIBOM, no encontro do MOQUIBOM no centro de formação em Mangabeiras (diocese
de Pinheiro) e em uma reunião de membros de comunidades em uma casa comunitária em Tahim
(diocese de São Luís).
Também durante as jornadas se efetivaram coleta de dados e informações através de 35entrevistas
semiestruturadas, utilizando um roteiro de entrevistas. Análise documental, registro fotográfico e
pesquisa de fontes secundárias. As entrevistas foram com parceiros de organizações da sociedade
civil local, adversários, universidades, Igreja Católica, Ministério Público, Secretarias, Instituições
públicas e outros atores.
Ao final do período de cada jornada se fazia uma reunião de apresentação da devolução da equipe
avaliativa realizada junto a cada equipe de CPT diocesana e ao final de todas as avaliações uma
reunião de devolução com o Conselho Regional da CPT. Nesta última reunião se elaboraram
diagramas de venn, para analisar as relações, proximidades e distancias entre os atores da CPT no
Maranhão.
Nas cinco jornadas avaliativas participaram 746 pessoas (379 homens e 367 mulheres). Na tabela
abaixo se pode observar a participação em cada jornada avaliativa segundo gênero e segundo
categoria de envolvidos (equipe, comunitário, entrevistado).
Tabela 4: Pessoas envolvidas na avaliação externa das CPT no Maranhão
Equipe

Comunitários

Entrevistados

Grupo Focal

Subtotal

Total

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

Regional

1

0

39

69

8

3

0

0

48

72

120

Balsas

3

1

107

51

4

1

11

7

125

60

185

Coroatá

1

1

52

47

5

0

0

0

58

48

106

Grajau

1

1

25

55

3

2

0

0

29

58

87

Pinheiro

3

2

65

88

6

0

45

39

119

129

248

9

5

288

310

26

6

56

46

379

367

746

Elaboração do relatório pela equipe de avaliação externa
A elaboração do relatório foi feita pela equipe de avaliação de 18 de dezembro a 20 de janeiro. A
elaboração do relatório final é de responsabilidade de Erwin Geuder-Jilg com a contribuição de
Soraya Vanini Tupinambá em partes específicas dialogadas e acordadas entre os avaliadores.
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Apresentação do relatório e realização de diálogos avaliativos finais
A apresentação do relatório ao conselho regional em São Luís ocorrerá dia 28 de janeiro de 2015,
com diálogos acerca do conteúdo do relatório. A apresentação nos escritórios de Misereor será no 4
de fevereiro de 2015. Se for necessário, a revisão do relatório com eventuais ajustes a partir dos
resultados destes diálogos e a entrega da versão definitiva para Misereor e CPT, este se efetivará em
março.

5 Resultados da CPT no Maranhão
5.1 Relevância
A pertinência da CPT com relação à atualidade de seus objetivos de atuação e o desenvolvimento
de suas atividades
Os grandes projetos do avanço da soja, da cana-de-açúcar, do eucalipto, da mineração e da
infraestrutura permanecem como tendência futura. O enfrentamento a estes constitui um objetivo
da CPT de Balsas e da CPT Regional. A política “desenvolvimentista” do Estado brasileiro favorecendo
o crescimento econômico está em oposição aos interesses dos povos tradicionais que querem “bem
viver” nos seus territórios com base no uso dos recursos naturais, que asseguram uma diversidade
de alimentos, provisionam água de boa qualidade e materiais de construção além de constituir um
ambiente de alto valor ecológico e de biodiversidade. O trabalho nesta linha exige uma maior e
melhor articulação das CPT no Maranhão e com a rede de instituições em nível do Maranhão. Para
fortalecer esta linha se faz também necessária uma articulação das diferentes comunidades no
Maranhão (quebradeiras, quilombolas, assentados, posseiros e outras), se traduzindo em atividades
de intercâmbio e de articulação dos povos e grupos acompanhados.
O apoio à segurança da posse da terra e dos territórios é cada vez mais importante neste cenário. Os
grandes projetos de agronegócio ameaçam a permanência na terra dos povos tradicionais. As
atividades realizadas para defender os direitos destes povos correspondem às necessidades, mas
exigem uma maior vinculação com o enfrentamento aos grandes projetos.
Nesta linha continua também valido o trabalho de apoio as quebradeiras de coco para melhoria de
sua renda, sobretudo nas comunidades onde o acesso à terra está muito limitado. Através da busca
pela agregação de valor e consequente melhoria de renda, a conquista de territórios, iniciativas de lei
para o acesso livre ao babaçu e a organização das produtoras, esta linha exige ser mais trabalhada,
para além da diocese de Grajaú.
A agroecologia e a comercialização necessitam de pessoas com perfil adequado para esse apoio, no
entanto a maioria das equipes da CPT não possui. No processo de conquista de territórios estes
objetivos ganham importância, no marco da gestão de territórios. As capacidades podem ser
melhoradas pela constituição de parcerias (a ex. da Caritas) para fortalecimento destas áreas.
A atuação da CPT através dos processos organizativos e de mobilização promove uma maior
autoestima e empoderamento dos grupos acompanhados, além da CPT cumprir um importante
papel de articulação e ponte entre seu público beneficiário e programas estaduais e federais e
instituições públicas, bem como em relação a outros parceiros (Caritas, CDVDH, UFMA, UEMA,
MIQCB, Sistema de Justiça, INCRA, ITERMA, MDA, MTE, CONAB, algumas secretarias estaduais e
municipais) a fim de assegurar apoio aos grupos acompanhados. No caso da CPT de Grajau que se
contextualiza por uma sociedade civil frágil e pelo abuso do poder local na região, o papel
organizador e protagonista da CPT é relevado, estimulando o processo organizativo de quebradeiras
de coco e assentados e sendo um interlocutor importante em relação ao Ministério Público e na
articulação de outras poucas organizações sociais para impulsionamento do direito á saúde via
comissão de saúde constituída com as pastorais sociais em Dom Pedro.
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A maioria dos projetos considera o trabalho escravo entre seus objetivos. Continua um objetivo
pertinente, mesmo que o número de casos de trabalho escravo tenha diminuído, mas muitos jovens
ainda saem das comunidades para buscar trabalho em outros estados e correm o risco de cair na
armadilha do trabalho escravo. Muitos resultados esperados estavam fora da governabilidade. As
atividades que a CPT desenvolve nesta linha, no âmbito da formação, informação, mobilização e
denúncia ainda que contribua para uma melhor fiscalização não tem a possibilidade de assegurar o
alcanço dos objetivos.
Dentro das suas capacidades, a CPT acompanha as comunidades tradicionais e assentamentos que
demandam a atuação da CPT em casos de ameaças contra pessoas ou contra o território e aquelas
que demonstram um certo protagonismo no processo de acompanhamento. A expansão do
agronegócio justifica a continuação deste apoio, mas são necessários critérios mais claros de inicio e
término do apoio pela CPT.
Relevância da atuação da CPT para o campesinato maranhense e para os grupos acompanhados
A CPT do Maranhão demonstra ser imprescindível para os grupos acompanhados, muitos deles
chamando a CPT “mãe”. A CPT é, junto com os sindicatos, a mais importante entidade de apoio ao
campesinato no Maranhão, que é constituído por diversos grupos (pequenos produtores de
agricultura familiar, trabalhadores rurais, posseiros, assentados, acampados, atingidos por
barragens) e diversas identidades em cada região do estado (quilombolas, babaçueiras, sertanejos,
indígenas, ribeirinhos, praieiros) e nas respectivas dioceses de atuação. Nas dioceses e regiões do
Maranhão se vive uma situação onde o poder político é exercido com base na destituição de direitos
destas comunidades, com evidentes marcas de autoritarismo, desigualdade e violação de seus
direitos.
Estas comunidades em sua grande maioria ainda vivem situações onde são enormes as necessidades
de infraestrutura (estradas, unidades de saúde, escolas, eletrificação, água, transporte escolar). Na
atualidade vivem um processo crescente de desvalorização no âmbito das políticas públicas federais
e estaduais que privilegiam o agronegócio e a mineração no contexto do modelo de
desenvolvimento impulsionado pelo Estado brasileiro.
O mérito da atuação junto ao público beneficiário da CPT no Maranhão se destaca pelas seguintes
razões:
A sua intervenção é determinante para a luta pela terra e pelo território em todas as dioceses,
incidindo diretamente junto aos grupos e comunidades de pequenos produtores rurais (posseiros/as,
assentados/as) com identidades diversas tais como quilombolas, indígenas, sertanejos, babaçueiras,
ribeirinhos e praieiros.
Com relação à luta pelo direito á terra nos assentamentos foi possível observar junto as CPT das
dioceses de Balsas, de Coroatá e de Grajaú que na fase de luta pela terra a CPT é de grande
importância, depois o seu papel vai progressivamente diminuindo.
Com relação ao trabalho da CPT junto a mulheres quebradeiras de coco (no caso de Grajaú), esse é
muito importante para o fortalecimento da autoestima, organização, melhoria de renda e da
autonomia das mulheres. Houve relevantes conquistas relativas ao acesso livre ao babaçu e
melhorias no preço, onde a CPT faz uma intermediação com a CONAB para obtenção da DAP1 e
acesso ao subsídio no preço da amêndoa do babaçu (Programa do Governo Federal). Esse trabalho
poderia ser estendido a outras dioceses que possuem quebradeiras de coco (Pinheiro, Coroatá)
através de uma estratégia regional a partir da CPT Grajaú.
Com relação à afirmação dos direitos quilombolas a CPT Pinheiro tem se destacado com relação ao
processo de valorização da identidade e da cultura associado ao processo organizativo destas
1
DAP é a declaração de aptidão do produtor cadastro feito junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, requisito para as quebradeiras
de coco se inscreveram em um programa do governo que garante um preço mínimo pelo produto na hora da venda da safra, dinheiro que
tem ajudado a melhorar a vida das famílias;
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comunidades negras com incentivo a criação do MOQUIBOM. A partir de sua atuação junto ao
MOQUIBOM é possível observar o resgate da vitalidade da luta social quilombola no Maranhão, para
tanto tem se desenvolvido uma estratégia que suplanta a abrangência da diocese de Pinheiro e
pouco a pouco vai adquirindo caráter estadual.
Os processos de formação que desenvolve junto aos grupos e comunidades acompanhadas têm
possibilitado a ampliação da consciência dos sujeitos, uma melhor organização na luta pela terra e
território e pela defesa de seus direitos.
Sua atuação junto aos grupos acompanhados se constitui em um contraponto importante ao
processo de expropriação da terra por parte de fazendeiros e empresas e fortalece processos de
resistência a partir de experiências-referência para a agricultura camponesa e extrativistas (poços
artesianos, hortas, agroecologia, produção de óleo, sabão e sabonete) estimulando formas de
produzir e consumir sustentáveis e adaptadas aos contextos locais onde atua, na perspectiva da
segurança alimentar e da sustentabilidade na relação sociedade e natureza.
Sua atuação se dá de maneira articulada entre as CPT do Maranhão, ainda que esta demonstre maior
interface na região norte do Estado, ou seja envolvendo o escritório regional da CPT, a CPT de
Pinheiro e a CPT de Coroatá. Tal articulação se dá através principalmente da atuação relativa ao
processo social de mobilização política, através do monitoramento de políticas públicas estaduais e
federais, sobretudo das políticas públicas concernentes ao direito ao território das populações
quilombolas e das populações tradicionais da região metropolitana de São Luís mediante estratégias
de pressão social voltadas para a produção social da conquista de direitos, da formação de opinião
pública, e que podem desenvolver-se através de interrupções de rodovias, mobilizações, atos
públicos.
A CPT tem tido uma atuação importante de assessoria jurídica, reconhecida pelas comunidades, de
três advogados a partir de São Luís para todo o Estado. No entanto este grupo apresenta necessidade
de se conformar melhor enquanto um núcleo de advocacia popular de uma assessoria jurídica
popular que é desenvolvida por advogados populares, agentes da CPT, voluntários, buscando
assegurar uma estratégia de reconhecimento social e concretização do direito a terra e ao território
de pequenos produtores familiares, posseiros, assentados e comunidades tradicionais e indígenas,
que vai além da atuação judicial, e podem ser melhor combinadas com uma incidência no Poder
Legislativo, monitoramento de políticas públicas, inclusive da política orçamentária, e a educação
popular e articulação com outro sujeitos sociais e operadores de direitos do sistema de justiça.
Situação da CPT no contexto atual do estado do Maranhão e perspectivas para sua atuação futura
A pertinência do trabalho da CPT no Maranhão se dá pelo enfrentamento entre dois modelos para o
campo brasileiro marcado pela desigualdade na correlação de força, em que de um lado estão
pecuaristas, sojeiros, monoculturas de eucalipto, de cana-de-açúcar, de outro lado as comunidades
tradicionais. A CPT vem cumprindo um papel fundamental como uma das mais significativas e
algumas vezes única aliada para os grupos de pequenos produtores rurais sem terra, assentados/as,
agricultores/as familiares, quilombolas, indígenas, sertanejos, babaçueiros, ribeirinhos. A CPT os
apoia em suas lutas de resistência e de afirmação de direitos, contribuindo na mobilização e
articulação com outros setores democráticos da sociedade. Denuncia as ações de violências diversas
que têm sido dirigidas a estes segmentos no Maranhão.
Na atualidade e num cenário futuro a luta contra o racismo no Brasil avança paulatinamente.
Recente Relatório2 do IPEA e da SEPPIR mostra que a análise da situação nacional destaca que houve
melhoria dos indicadores, que em muitos casos, ocorreu de modo mais pronunciado no segmento
Relatório do Ipea e a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir) intitulado “Situação social da população negra por
estado: indicadores de situação social da população negra segundo as condições de vida e trabalho no Brasil”.O estudo apresenta
indicadores construídos a partir daPesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), nos anos de 2001 e 2012,de acordo com os
seguintes eixos: i) características das famílias; ii) escolaridade;iii) trabalho e renda; e iv) seguridade social.

23

negro da população. Entre estes, vale notar que para além da significativa redução do percentual dos
que vivem em situação de pobreza, também se destaca o expressivo aumento dos que se situam nas
faixas médias de renda e nos níveis mais altos de escolaridade. O Estado do Maranhão acompanha
estes resultados nacionais, dessa maneira o desafio da titulação de terras quilombolas permanece
como desafio para enfrentamento no Maranhão e no Brasil do racismo institucional que nega e
dificulta o acesso a titulação das terras por parte desses grupos. A CPT se destaca no papel de animar
a luta por direitos junto ao MOQUIBOM e comunidades quilombolas dada a destacada importância
na luta pela afirmação dos direitos da população negra rural do Maranhão.
A CPT no Maranhão é uma organização da igreja católica e é majoritariamente bem posicionada com
relação a esta no Maranhão, que acaba por contribuir para uma imagem de promoção da justiça
social. No geral se pode observar um relativo bom comprometimento das igrejas diocesanas no
estado com o trabalho da CPT, o que faz com que existindo o apoio e compromisso de bispos,
padres, freiras e agentes de pastoral, se potencialize e se respalde sua atuação junto aos pequenos
produtores rurais, assentados, posseiros e comunidades tradicionais especialmente os destituídos do
direito á terra e ao território, o que potencializa o respeito na sociedade e nas comunidades rurais.
Com relação a esse bom posicionamento, esta foi uma realidade para todas as CPT diocesanas, com
exceção da CPT de Grajaú onde o apoio da igreja é minoritário, sobretudo dos padres (veja 6.3).
A CPT é bem posicionada e respeitada diante da sociedade civil e de parte do Estado em São Luís,
esse reconhecimento se dá na medida em que a CPT realiza aquele trabalho de tradução entre o
mundo dos movimentos sociais do campo e as instituições públicas. Neste sentido, observa-se que é
em São Luís em que esse papel se salienta, onde se concentram as instituições públicas das três
esferas de Poder da República, e o respectivo ambiente político-institucional e a consequente rede
de contatos sociais a ser mobilizado.
No tocante ainda ao importante papel articulador e de interlocução com instituições públicas por
parte do escritório regional da CPT é importante destacar que esse papel encontra-se
subdesenvolvido a partir de conflito entre o papel de articulação e de prestação de serviços que
deveria ser prestado as dioceses por parte do escritório da CPT Regional e um papel por parte da CPT
Regional de atuação similar a qualquer outra CPT diocesana, com ações se desenvolvendo em cinco
das oito dioceses onde não existem equipes (São Luís, Viana, Caxias, Bacabal, Brejo). Com relação a
esse papel articulador do escritório da CPT Regional, contribui para essa ambiguidade no exercício de
sua atuação, o fato de não existir uma clareza das funções da equipe do escritório (secretaria) da CPT
em relação ao conselho regional, a coordenação regional e as equipes diocesanas.
Considerando todos estes aspectos, a relevância da atuação da CPT e dos projetos foi boa.
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5.2 Efeitos
Os projetos eram planejados para produzir efeitos nas seguintes áreas (veja capitulo 1):
Figura 3: Efeitos planejados dos projetos avaliados
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Nesta figura os efeitos esperados são marcados nas 12 caixas com linhas de moldura em negrito.

Efeitos esperados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Segurança dos direitos à terra e aos territórios
Menos incidência de Trabalho Escravo
Soberania alimentar e nutricional
Aumento da renda familiar
Preservação dos recursos naturais
Aumento ou redução da violência
Influência sobre a política municipal e regional
Ampliação das lutas das comunidades por outros direitos
Maior solidariedade e conhecimentos
Empoderamento das comunidades
Aumento da visibilidade
Fortalecimento da identidade

Durante a avaliação dos cinco projetos se realizaram 15 análises de tendências em comunidades
escolhidas pelos avaliadores. As análises focaram os sete primeiros efeitos esperados, o aspecto
“organização” e adicionalmente a situação das mulheres”. A ampliação das lutas das comunidades
por outros direitos é considerada parte da influência política. Os últimos três efeitos esperados
(empoderamento, visibilidade e fortalecimento da identidade) fazem parte do aspecto
“organização”.
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Organização
Na maioria das comunidades visitadas a organização melhorou durante e por causa da atuação dos
projetos executados pela CPT e apoiados por Misereor. Em muitas comunidades não existiam
associações ou outras organizações antes da chegada da CPT.
Três comunidades da diocese de Balsas observaram uma tendência negativa na organização. Trata-se
de assentamentos, onde depois da conquista da terra, esta foi dividida em parcelas individuais. Num
assentamento por influência de políticos locais se criou uma segunda associação, causando conflitos
entre duas organizações na mesma comunidade. Se notou também em distintos lugares que a
organização é mais forte na fase da luta pela terra. Uma vez que a terra é conquistada o interesse na
organização diminui, se a organização não consegue se voltar para impulsão de outras iniciativas.
Além da conquista da terra que exige uma forte união da comunidade, a organização das
comunidades ajudou a lutar pela Lei do Babaçu Livre em dois municípios da diocese de Grajaú.
Também ajudou muito no processamento e na comercialização (farinha, coco babaçu) e foi um
elemento chave na resistência contra o foro, que se refere a um pagamento efetuado pelos
comunitários ao suposto dono da terra para obtenção da permissão de fazer roça. As comunidades
quilombolas das dioceses de Pinheiro, Coroatá, Viana e de alguns outros lugares, com o apoio da
CPT, formaram o Movimento das Comunidades Quilombolas do Maranhão, MOQUIBOM, que
alcançou um forte papel nas manifestações em São Luís e nas comunidades, dando visibilidade aos
interesses quilombolas. O movimento serve também para o intercâmbio e o apoio mútuo às
comunidades, desenvolvendo uma dinâmica própria que vai além das atividades desenvolvidas pela
CPT.
A média dos resultados das análises de tendências mostra uma melhora de 2,5 a 3,5 pontos na área
de organização.
Figura 4: Organização - Média dos resultados das análises de tendências em 15 comunidades
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1= muito ruim, 2=ruim, 3= regular, 4=bom, 5=muito bom.

As equipes da CPT consideram as melhorias na organização entre os seus maiores sucessos do
trabalho da CPT nos últimos seis anos. São duas das quinze respostas à pergunta dos maiores
sucessos. Ademais mencionaram a autoestima com base no fortalecimento da história e identidade
das comunidades, o protagonismo camponês (empoderamento) e a visibilidade da luta. São estas
áreas que as equipes das CPT veem os maiores efeitos do trabalho.
Segurança dos direitos à terra e aos territórios / do acesso ao babaçu
A conquista da terra ou do território é o eixo central do trabalho da CPT no Maranhão. Para os
diferentes grupos esta conquista se manifesta de diferentes formas:
Assentamentos: Nos assentamentos as famílias sem terra se transformaram em agricultoras
familiares depois de receber terras pela Reforma Agrária, geralmente lotes individuais. Foram
acompanhadas pela CPT (e muitas vezes também pelo sindicato) durante esta luta de vários anos,
marcados por tempos que viviam acampados, submetidas a condições difíceis. Em função do apoio
por parte da CPT, aproximadamente 1.450 famílias foram beneficiadas com a criação de sete
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assentamentos em Balsas e um assentamento na diocese de Grajaú (CITEMA/TEMASA) abrigando
várias comunidades.
Quilombolas: São grupos étnico-raciais segundo critérios de auto atribuição, com trajetória histórica
própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra
relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida (Decreto 4.887/2003) e que segundo a
Constituição Brasileira de 1988 (Artigo 68 do ADCT) tem direito aos seus territórios. A CPT
acompanha estas comunidades nos diferentes passos, desde a definição da sua identidade, na
organização de comunidades no MOQUIBOM, na certificação pela Fundação Cultural Palmares (FCP)
e no processo de titulação dos territórios junto ao INCRA que exige um estudo amplo antes da
desapropriação da terra e sua titulação. No total 132 comunidades quilombolas no Maranhão
acompanhadas pela CPT ou pelo MOQUIBOM já foram reconhecidas pela FCP. Depois da certificação
das comunidades, o INCRA começa o processo de titulação por território, geralmente de várias
comunidades. Todavia falta a titulação de territórios quilombolas, as primeiras desapropriações dos
respectivos fazendeiros ou grileiros saíram ultimamente. Mesmo que ainda sem o reconhecimento
público de seus territórios, muitas comunidades já afirmam categoricamente “a terra é nossa” e se
sentem como donos do território. O não pagamento do foro (uma renda de 30 a 50% da colheita
paga ao “proprietário” da terra para a permissão concedida aos agricultores para cultivar roças no
seu território) foi um primeiro passo nesta luta.
Outros posseiros: São agricultores vivendo na terra de outros proprietários, mas podem adquirir o
direito de posse depois de decorrido o período de cinco anos morando na área. Durante os últimos
anos até a atualidade estes posseiros sofreram muitas agressões e ameaças dos fazendeiros, através
de ações legais ou por ataques físicos (destruição de roças, queima de casas, violência contra
pessoas). A CPT atua na defesa e promoção dos direitos destes posseiros, junto à Justiça, na relação
com a polícia, com a Promotoria de Justiça, com a Defensoria Pública e a sociedade civil, dando
publicidade aos casos e buscando dar orientação as comunidades sobre os seus direitos. Muitas
ações necessárias em favor destes posseiros são em caráter de urgência, em reação a ameaças ou
liminares de despejo que exigem uma atuação imediata. Em quase todos os casos (com uma
exceção) a ação da CPT pode evitar os despejos através de ações apropriadas na Justiça,
beneficiando 20 comunidades (aproximadamente 660 famílias).
Organizações de processamento e comercialização: A maior parte destas organizações são
associações das quebradeiras de coco babaçu, que dependem fortemente do ingresso da venda ou
do processamento da amêndoa do babaçu. Muitas quebradeiras recolhem o coco babaçu em terra
de pecuaristas. A ação das quebradeiras, organizadas e apoiadas pela CPT, sua decisão em enfrentar
restrições de fazendeiros/grileiros e suas iniciativas para impedir a derrubada de palmeiras e
assegurar o livre acesso aos babaçuais confrontando-se com proprietários, tomando a frente em
muitas das negociações, incentivou a luta por projetos de lei de acesso livre ao babaçu. Através do
impulso a criação da Lei do Babaçu Livre nos municípios de Governador Archer e São José dos
Basílios, a CPT assegurou o acesso aos babaçuais para 230 mulheres associadas e para outras
mulheres não associadas nestes dois municípios. Nesta região a maioria das famílias não mora
dentro de fazendas, mas em povoados sem terra, então o acesso aos babaçuais é de alta importância
para o modo de vida delas.
Indígenas: Eles têm direitos assegurados pela Constituição Federal, semelhante aos quilombolas. A
maior parte das comunidades indígenas são apoiadas pelo CIMI, só uma comunidade indígena é
apoiada na luta pelo território pela CPT, junto com o CIMI. O processo ainda está na sua fase inicial.
Alguns assentamentos já possuem documentação que garantem a posse da terra. As outras
comunidades de posseiros não obtiveram ainda esta documentação A maioria das comunidades
quilombolas está no processo de luta pela conquista da terra, mas estes processos ainda tramitam no
INCRA. A titulação das comunidades quilombolas não é prioridade nacional, o orçamento é limitado,
há resistência por parte de parlamentares conservadores e, como consequência, muita morosidade
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por parte do Estado. Por estas razões o MOQUIBOM realizou várias ocupações do escritório do
INCRA em São Luís, a última foi efetivada em Dezembro de 2014.
As análises de tendências mostram uma melhoria significativa com relação à segurança da posse da
terra e no acesso aos babaçuais. A média subiu de 1,7 (ruim) a 3,3 (regular), com nenhuma
comunidade relatando tendências negativas.
Figura 5: Segurança da posse / acesso e ao babaçu: Média dos resultados das análises de tendências
em 15 comunidades
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Em muitos lugares a luta pela terra já dura décadas. Com o avanço do agronegócio as ameaças às
terras usadas pelas comunidades são mais fortes hoje. Então a luta pela terra como eixo principal do
trabalho da CPT é necessária para produzir outros efeitos nas áreas de alimentação, renda, situação
ambiental e redução da violência. Efeitos na organização e na influência política são precondições
para esta luta. Então os avanços com relação aos direitos à terra, ao território e ao babaçu são os
efeitos mais importantes dos projetos avaliados. Estes efeitos são mudanças estruturais com fortes
impactos sobre a situação de vida das famílias afetadas.
Trabalho Escravo
Mesmo que nas análises de tendências se possa observar uma melhoria na incidência de Trabalho
Escravo (de 1,6 a 2,9), o problema continua. Em oito comunidades se analisou a tendência de
Trabalho Escravo. Uma comunidade da diocese de Grajaú mostrou uma tendência negativa na
análise de tendências, mas sete das 15 comunidades analisadas negaram a existência de Trabalho
Escravo. Em comunidades pobres a maioria dos jovens sai em busca de oportunidades de trabalho.
Graças a Campanha contra o Trabalho Escravo em alguns lugares as condições de trabalho
melhoraram. O trabalho da CPT ajudou na conscientização dos jovens que passaram a conhecer
melhor os riscos do Trabalho Escravo e se tornaram mais atentos e vigilantes para não se verem
caindo nessa armadilha. A incidência de Trabalho Escravo e trabalho forçado continuam na região do
projeto, com o Estado do Maranhão sendo considerado o maior exportador de Trabalho Escravo no
Brasil. O Trabalho Escravo tradicional é aquele em que as pessoas trabalham em empreitada, são
feitas promessas de remuneração. Eles não podem sair, porque já ficam comprometidos com o
endividamento. Este tipo hoje é menos presente.
Hoje existem outras formas de situações inadequadas e aviltantes de trabalho, como muitos casos de
intoxicação de trabalhadores rurais por agrotóxicos. Poucos recebem equipamento de proteção
individual (EPI) quando devem manusear agrotóxicos. Em Grajaú morreu um jovem por esta causa
poucos dias antes da avaliação. Em várias cidades da região se pode observar intermediários do
Trabalho Escravo camuflados como agências de viagens.
A CPT não trabalhou somente sobre o trabalho escravo, mas em geral para melhorar as condições de
trabalho e de superexploração dos trabalhadores rurais. A CPT realizou duas assembléias em Grajaú
e em Barra do Corda, com trabalhadores, os STTRs, a secretária da FETAEMA e uma funcionária do
Ministério do Trabalho. Pouco depois os horários de trabalhadores mudaram. Já não têm que sair às
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04.30 da manhã, mas às 06.30hs da manhã e já chega em casa à 14.30hs em vez de depois das
17.30hs da tarde, situação anterior.
Figura 6: Trabalho Escravo - Média dos resultados das análises de tendências em 8 comunidades
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Parte do problema com relação ao tema é o Trabalho Escravo dentro do próprio Estado do
Maranhão, outra parte se constitui de pessoas de diferentes dioceses do Maranhão que saem para
outros Estados, como São Paulo, Mato Grosso, Pará, Goiás, Tocantins e Minas Gerais para trabalhar
submetidas a condições de Trabalho Escravo. Nos 11 anos de 2003 a 2013 casos com 5.188
trabalhadores escravos foram denunciados e 2.410 trabalhadores libertados. Entre 2003 a 2012, num
período de dez anos, 5764 trabalhadores escravos originários do Maranhão foram resgatados e
libertados.
As seguintes tabelas mostram a incidência do Trabalho Escravo e a sua redução nos últimos anos, no
Brasil e no Maranhão. As causas desta redução são a Campanha Nacional de Prevenção e Combate
ao Trabalho Escravo, a conscientização de jovens pelas equipes da CPT no Maranhão, atividade do
Ministério Público de Trabalho que realiza fiscalizações, pesquisas desenvolvidas pelas Universidades
do Maranhão e de São Paulo que relevaram abusos em relação à situação dos trabalhadores. A
complexidade das ações de enfrentamento ao trabalho escravo e a dificuldade de encontrar
trabalhadores libertados causa dificuldades na verificação das mudanças efetivadas pelo trabalho da
CPT em relação às atividades financiadas por Misereor.
Tabela 5: Casos de Trabalho Escravo nas 12 Dioceses do Maranhão – 2003 a 2013
Diocese

Ranking
(12
dioceses)

Casos
T.E

%
%

Imperatriz

1º

120

41,50%

65

40,90%

Viana

2º

62

21,30%

32

Zé Doca

3º

34

11,70%

Balsas

4º

20

Coroatá

5º

Grajaú

%

crianças
adolesc
entes

liberta
dos

1585

30,1%

41

696

28,0%

20,10%

1600

30,4%

15

483

20,0%

24

15,10%

602

11,4%

14

459

19,0%

6,80%

5

3,20%

583

11,1%

3

166

6,9%

17

5,80%

15

9,40%

407

7,7%

2

327

17,0%

6º

12

4,10%

3

1,90%

158

3%

15

62

2,6%

Bacabal

7º

8

2,50%

6

3,70%

146

2,8%

0

115

4,8%

Carolina

8º

5

1,60%

2

1,20%

72

1,4%

0

10

0,4%

São Luís

9º

1

0,3%

1

0,6%

21

0,4%

1

21

0,9%

Brejo

10º

1

0,3%

1

0,6%

13

0,2%

0

13

0,5%

Pinheiro

11º

1

0,3%

1

0,6%

1

0,02%

0

1

0,0%

Fiscalizados

29

%

Trabalhador
es
envolvidos

Caxias

12º

0

0%

0

0%

Municípios
não
reconhecidos
no MA
Total

------

7

2,30%

4

2,50%

159

100%

---------

288

100%

0

5188

0%

0

0

0%

1,4%

0

57

2,3%

100%

91

2410

100%

Fonte: Casos de Trabalho Escravo no Maranhão 2003 a 2013 e origem dos trabalhadores resgatados 2003 a 2012sistematização por diocese (realizado pelo Mutirão Pastoral “O Maranhão no Combate ao Trabalho Escravo” com dados da
CPT e MTE).

A tabela da informação sobre o número de casos de Trabalho Escravo nas 12 dioceses do Estado do
Maranhão desde 2003. Foi mais alto na diocese de Imperatriz, uma região onde predomina o
latifúndio associado ao desenvolvimento da pecuária e da plantação de eucalipto a partir de um
intenso processo de desmatamento na região.
Tabela 6: Trabalhadores Libertados do Trabalho Escravo originários das 12 Dioceses do Maranhão
2003 -2012
Diocese
ref. dos
resgatados
incluídos
no seguro
desempr.
Coroatá
Imperatriz
Caxias
Viana
Balsas
Brejo
Bacabal
Zé Doca
Pinheiro
Grajaú
São Luís
Carolina
Maranhão

Ranking
(12
dioceses)

Total

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
------

1.103
794
716
714
552
458
414
319
237
185
176
96
5.764

6
24
12
5
3
6
1
36
8
15
9
1
126

33
157
20
72
17
40
22
28
13
26
13
32
473

104
152
276
51
264
41
31
23
44
30
19
14
1049

127
113
43
71
8
32
83
20
23
16
10
10
556

400
123
52
209
4
211
174
88
33
9
79
14
1396

133
50
143
64
207
88
36
69
26
52
9
9
886

114
50
69
102
5
4
10
8
5
9
3
1
380

58
75
46
75
17
3
45
7
13
9
13
7
368

103
29
52
34
27
21
5
13
16
3
14
8
325

25
21
3
31
0
12
7
27
56
16
7
0
205

Brasil
-----28.723
862
2.070 3.216 3.194 5.610 4.524 3.217 2.589 2.245 1.196
Fonte: Casos de Trabalho Escravo no Maranhão 2003 a 2013 e origem dos trabalhadores resgatados 2003 a 2012sistematização por diocese (realizado pelo Mutirão Pastoral “O Maranhão no Combate ao Trabalho Escravo” com dados da
CPT e MTE)

Esta tabela mostra que o número de trabalhadores originários do Maranhão diminuiu de 1.396 em
2007 para 205 em 2012. Ao mesmo tempo o número também diminuiu ao nível de Brasil. Isso revela
que a tendência é nacional, então é difícil atribuir esta mudança ao trabalho da CPT.
Soberania e segurança alimentar e renda familiar
Se pode observar em muitos casos que o acesso à terra e ao território e o fim de pagamento do foro
já levaram a uma melhoria na alimentação e na renda. Depois da organização e orientação pela CPT
pelo menos 60 comunidades deixaram de pagar o foro. Na medida em que as comunidades
entendem a terra como sua, reivindicam os seus direitos e resistem ao pagamento do foro. Nem
todas as comunidades melhoraram a sua produção, mas parte dos grupos que asseguraram o direito
á terra produz mais que antes, produzem farinha de mandioca e comercializam os seus produtos, em
muitos casos sem apoio da CPT. É um desenvolvimento autônomo e natural que surge a partir do
acesso à terra.
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Para as quebradeiras de coco babaçu a organização e orientação dada pela CPT ajudaram a melhorar
os preços do coco babaçu e levou a novas atividades para algumas mulheres. Os melhores preços
beneficiaram a outras mulheres que não participaram diretamente no projeto, a abrangência do
processamento era bem mais limitada.
Pelo menos 280 quebradeiras de coco babaçu associadas em três associações melhoraram a sua
renda da venda da amêndoa de babaçu. Quebradeiras entrevistadas relataram que antes de serem
organizadas elas eram obrigadas a vender as amêndoas aos fazendeiros, a um preço baixo de 0,35 a
0,50 BRL/quilo. Atualmente recebem um preço de 2,49 BRL por quilo, por causa da sua organização e
o acesso ao programa público de subsídio. Em outras zonas hoje as quebradeiras só recebem 1 BRL
por quilo. No caso das quebradeiras entrevistadas, elas quebram entre dez e 30 quilos de amêndoas
por mês. Então o aumento da renda mensal é de cerca de 20 BRL a 60 BRL (7 a 20 EUR) durante um
período de aproximadamente dez meses ao ano, considerando um aumento do preço de 2
BRL/quilo. Para comparação: o valor do benefício básico da bolsa família em 2014 é de 77 BRL
mensais per capita. Uma renda mensal de 77 BRL per capita é o limite da extrema pobreza.
Por outro lado a melhoria na alimentação e renda familiar é também decorrente da bolsa família
recebida pela maioria das famílias nas comunidades visitadas. A bolsa família foi introduzida pelo
governo Lula em 2003, mas até chegar às comunidades rurais passaram vários anos. Ademais a soma
paga por família subiu nos últimos anos. Estes dois fatores justificam a influência do Programa Bolsa
Família sobre a renda e a alimentação nos últimos seis anos.
A média das análises de tendências mostra uma melhoria de 2,6 a 3,5 pontos no caso da alimentação
e de 2,0 a 3,1 pontos no caso da renda familiar. Em três comunidades a tendência foi negativa, numa
comunidade de quebradeiras sem terra e numa comunidade quilombola num ambiente natural de
ótima qualidade que fornece muitos alimentos. A degradação deste ambiente causou a degradação
da alimentação, sobretudo do peixe. Em outra comunidade as chuvas eram melhores em 2008, o
tempo mais seco nos últimos anos reduziu as colheitas. Neste caso uma relação com o câmbio do
clima regional é provável. Se trata duma região de muito desmatamento por causa da expansão do
cultivo da soja.
Aproximadamente 2000 famílias deixaram de pagar o foro que corresponde a 30 a 50% da colheita.
Algumas comunidades pagavam 90 quilos de arroz para uma roça média por família, outros pagam
60 quilos de farinha. Este pagamento corresponde a um valor de aproximadamente 60 EUR por ano.
Em outras comunidades se pagou mais: no Charco (município de Viana) cada família pagou 600 BRL
(200 €) por ano.
Figura 7: Segurança alimentar e renda familiar: Média dos resultados das análises de tendências em
15 comunidades
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Preservação dos recursos naturais / situação ambiental
As análises de tendências produziram os resultados menos positivos na área ambiental, mesmo que a
média mostre uma pequena melhoria de 2,7 a 2,9 pontos.
Figura 8: Situação ambiental - Média dos resultados das análises de tendências em 15 comunidades
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Os fatores ambientais em que foi observada maior degradação são especialmente as florestas e a
água. Proprietários que entendem que vão perder o controle da terra fazem tudo para mercantilizar
os recursos naturais do território antes que este seja titulado. Observa-se o desmatamento dentro e
fora dos territórios das comunidades acompanhadas, em favor dos grandes projetos do agronegócio
(soja, cana, eucalipto), da criação de gado ou da extração da madeira. Com relação aos rios e fontes
de água anteriormente permanentes se observa que estes secam ou que as fontes secam mais
rápido que antes. Nota-se também a redução da população de peixes em várias comunidades e a
contaminação química da água pela produção da soja.
Em 5 de 15 comunidades a situação ambiental piorou nos últimos seis anos, em outras duas ficou no
mesmo nível, segundo a opinião das comunidades. Três comunidades esperam mais degradação
ambiental no futuro. Na diocese de Pinheiro os participantes das análises de tendências em todas as
três comunidades constataram piores condições em relação á situação ambiental. Estes territórios
tinham uma biodiversidade mais alta que outras regiões do Maranhão. Piores condições ambientais
podem ser observadas especialmente na fase de conflito em relação à posse da terra, antes da
desapropriação ou da titulação dos territórios.
Tabela 7: Tendências da situação ambiental em 15 comunidades

AT2
AT3
AT4
AT5
AT6
AT7
AT8
AT9
AT10
AT11
AT12
AT13

Comunidade ou grupo / município
Vila Nova/Riachão
Bacuri/São Raimundo
Margaridas do Cerrado/Loreto
Alegre/Riachão
Burití Corrente/Codó
Queimadas/Codó
Pontes/Pirapemas
Centro da Lagoa /Gov. Archer
Cajá / Dom Pedro
Belmonte / Amarante
Mariano dos Campos /Serrano do MA
Ariquipá / Bequimão

2008
4
2
2
3
3
2
1
4
2
2
3
3,5
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2014
4
4
4
3
4
4
1
1
3
4
2
2

2020
2
5
5
4
5
5
3
1
2
5
3
3

Tendência
2008 a 2014
Estável
Positiva
Positiva
Estável
Positiva
Positiva
Estável
Negativa
Positiva
Positiva
Negativa
Negativa

AT14
AT15
AT16

São José de Brito / Turiaçu
Charco / São Vicente Ferrer
Marfim / Santa Inês

4
2
3

3
3
2

Negativa
Positiva
Negativa

4
4
4

1= muito ruim, 2=ruim, 3= regular, 4=bom, 5=muito bom

A necessidade de trabalhar sobre a gestão do território se dá por causa das tendências ambientais
negativas, por falta do conceito de território em muitas comunidades e pelas práticas e a ausência de
regras para o uso comum e conservação da natureza observada na maioria dos territórios, como a
apropriação por particulares de áreas tradicionalmente coletivas (jussaral, lagos, florestas), alto
número de cabeças de gado em algumas comunidades, a pesca predatória, etc.
Conflitos e violência
Na média das análises de tendências realizadas durante a avaliação a situação de conflitos e violência
melhorou um pouco, de 2,3 a 2,7 pontos.
Figura 9: Conflitos e violência - Média dos resultados das análises de tendências em 14 comunidades
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Em três comunidades a situação de conflitos e violência piorou durante os últimos seis anos, em
outras três permaneceu igual. Oito comunidades observaram uma situação melhor. Em Coroatá na
média das análises de tendências a situação de conflitos e violência piorou. Em muitos casos depois
da entrada das comunidades na luta, fazendeiros e empresas reagem com mais violência e ameaças
antes que estes sejam titulados em nome das comunidades tradicionais.
Tabela 8: Tendências da situação de conflitos e violência em 15 comunidades

AT2
AT3
AT4
AT5
AT6
AT7
AT8
AT9
AT10
AT11
AT12
AT13

Comunidade ou grupo / município
Vila Nova/Riachão
Bacuri/São Raimundo
Margaridas do Cerrado/Loreto
Alegre/Riachão
Burití Corrente/Codó
Queimadas/Codó
Pontes/Pirapemas
Centro da Lagoa /Gov. Archer
Cajá / Dom Pedro
Belmonte / Amarante
Mariano dos Campos /Serrano do MA
Ariquipá / Bequimão
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2008
2
1

2014
4
1

2020
5
?

3
3
3
1
2
2
4
1
2

4
2
3
1
4
4
1
2
3,5

5
3
2
4
5
5
5
4
4

AT14
AT15
AT16

São José de Brito / Turiaçu
Charco / São Vicente Ferrer
Marfim / Santa Inês

4
1
3

4
3
1

5
4
4

1= muito ruim, 2=ruim, 3= regular, 4=bom, 5=muito bom

A conscientização, organização e o empoderamento das comunidades levam a reivindicações das
comunidades contra os ditos “proprietários” que muitas vezes obtiveram os títulos da terra através
de fraude e grilagem ou muitas vezes estes nem sequer possuem títulos. As comunidades saem
duma situação de repressão, de pagamento do foro e da aceitação que a terra é de outro a uma
situação de reivindicações, deixando de pagar o foro e considerando que “a terra é nossa”,
evidentemente que esta passagem de uma situação a outra diametralmente oposta não pode ser um
processo sem conflitos. A situação “tranquila” de antes era uma situação de conflito latente, o
conflito se torna aberto no momento em que começa a luta pela terra. As famílias camponesas, que
até então eram submetidas a pagar foro a um “proprietário” das terras por elas ocupadas ao longo
de gerações, passaram a resistir e enfrentar a opressão que se lançava a partir desta situação,
enfrentando os ditos proprietários, que recorrem à violência na tentativa de expulsá-los de “suas
terras”.A violência e as ameaças duram até que os ditos “proprietários” se obriguem a aceitar que
inevitavelmente as terras devem ser concedidas às comunidades por direito á terra e ao território
assegurado. Por esta razão as comunidades que já têm direitos documentados e assegurados por lei
à terra ou em casos de desapropriação realizada, passam a experienciar uma redução dos conflitos e
da violência.
Ambos, o aumento e a redução dos conflitos, são efeitos do trabalho da CPT e das reações dos
fazendeiros, de empresas ou do Estado às reivindicações. A presença das equipes da CPT e dos
advogados nestes conflitos tem um efeito positivo, retirando as ameaças e violência do anonimato e
da impunidade e levando-as a esfera pública e à Justiça. As ações judiciais contra as comunidades
que acontecem ao longo dos conflitos são neutralizadas pelas reações da assessoria jurídica da CPT.
Assim, a presença da CPT diminui os efeitos negativos dos conflitos.
Situação das mulheres
A situação das mulheres melhorou em todas as comunidades visitadas. O envolvimento sistemático
de mulheres nas atividades de orientação e organização realizadas pela CPT levou a mais
conhecimentos e participação das mulheres nas comunidades e um maior número de mulheres
como lideranças. O trabalho com as mulheres quebradeiras, além de melhorar sua autoestima e
participação, melhorou o ingresso pela venda do coco babaçu – de um preço de 0,35 a 0,50 BRL há
seis anos a um preço de 2,49 BRL/quilo atualmente. O melhor ingresso aumentou a autonomia das
mulheres. O maior envolvimento das mulheres em atividades produtivas é um desejo exprimido por
muitas mulheres. A sua situação atual se mostra nas seguintes palavras de reuniões realizadas
durante a avaliação: “a mulher está na frente, tem vontade própria” ou “tem vez e voz” ou “têm
força, falam alto, diminui a violência familiar.”
A média dos valores para a situação das mulheres obtidos das análises de tendências subiu de 2,4 a
3,7 (de ruim a bom) pontos nos últimos seis anos. A pontuação de 3,7 é o valor mais alto de todas as
áreas analisadas.
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Figura 10: Situação das mulheres - Média dos resultados das análises de tendências em 15
comunidades
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Influência sobre a política
A média das análises de tendência subiu de 1,4 a 2,7 pontos no caso da influência sobre a política. A
pontuação de 1,4 é o valor mais baixo de todas as áreas. Muitas comunidades disseram que em 2008
não tinham nenhum acesso ao poder público ou nenhuma resposta dos políticos, seja ao nível
municipal ou regional, no estado do Maranhão. Em 2014 a influência ainda não é boa, mas o respeito
das prefeituras frente às comunidades aumentou, já são mais ouvidas.
A Lei do Babaçu Livre em dois municípios é um sinal que já existem respostas positivas às demandas
das comunidades. A Lei assegura o livre acesso aos babaçuais em terras públicas e privadas,
proibindo as derrubadas, queimadas e o uso de agrotóxicos nas espécies nativas. Mais e mais a luta
das comunidades organizadas inclui outros direitos para além do direito á terra. Como consequência
se relataram casos em que as prefeituras apoiaram as comunidades com a construção de estradas,
escolas, postos de saúde, e a disponibilização de transporte escolar, água e eletricidade, em alguns
poucos casos também apoiaram no fortalecimento da agricultura. Algumas comunidades obtiveram
acesso ao PNAE3, o programa que compra produtos dos agricultores locais para a merenda escolar.
Geralmente se trata de programas federais ou estaduais como “Luz para todos” que são executados
ao nível local.
Um maior sucesso obtido adveio das ocupações do escritório do INCRA em São Luís e das
manifestações em Brasília realizadas pelo movimento de comunidades quilombolas e agricultores
familiares. Por conta da mobilização em junho de 2011 o INCRA se comprometeu a realizar 34 laudos
antropológicos necessários para o processo de titulação de quilombolas e aumentou o orçamento
para o Maranhão. Existe uma pressão junto às prefeituras para que publiquem as suas contas (lei
determina essa publicidade para prefeituras) em vários municípios – em Loreto com sucesso, em
outros a pressão continua.
Nas últimas semanas de 2014 os povos quilombolas e indígenas, com o apoio do CIMI, da CPT e de
outros movimentos e outras entidades intensificaram as mobilizações junto ao Congresso Nacional
para impedir que a PEC 215/2000 fosse votada, uma vez que seu conteúdo é explicitamente
contrário às demarcações de terras indígenas e quilombolas. Os povos indígenas e quilombolas
combatem a referida PEC desde a sua criação.

3

O PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar determina através da lei nº 11.947, de 16 de junho de
2009, determina que no mínimo 30% do valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor
familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades
tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas.
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A instalação de promotoria agrária com atuação de dois promotores agrários no Ministério Publico
do Maranhão é também considerada um sucesso das mobilizações das comunidades. Outro efeito
importante depois da atuação de comunidades e da CPT no Tribunal Judiciário Popular em Dom
Pedro foi o afastamento de um juiz. Ainda que tenha sido resultado duma ação conjunta de vários
atores, a contribuição da CPT foi significativa neste processo. Num município (Santa Helena) por
causa da pressão das comunidades se criou a Secretaria de Promoção e Igualdade Racial.
A influência é mais forte ao nível municipal, onde em alguns casos já existem vereadores dos grupos
acompanhados. A influência se nota também no executivo ao nível do Estado. A presença de
comunidades e movimentos organizados e apoiados pela CPT é reconhecida pelas prefeituras, pela
Justiça e por outras entidades do Estado. As instituições públicas relacionadas sabem que são
monitorados em sua atuação e as entidades do Estado como a polícia, a Comissão dos Direitos
Humanos e o INCRA já chegam às comunidades que vivem os conflitos agrários. Anteriormente era
difícil que estas entidades chegassem. A maior parte da influência é fruto da pressão pelas
comunidades, mesmo que em muitos municípios a política siga sendo dominada pelos latifundiários,
considerando que no Maranhão o poder político está baseado no poder dos proprietários da terra.
Figura 11: Influência sobre a política - Média dos resultados das análises de tendências em 15
comunidades
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Articulação com a sociedade civil e o poder público
No Estado do Maranhão existem desafios grandes, sobretudo pela expansão do agronegócio, sem
uma resposta mais abrangente e articulada pela CPT a estes desafios.
Com algumas pessoas na Promotoria Agrária do Ministério Público e com a Defensória Pública a CPT
tem boas relações e para estas instituições é de suma importância a informação e a atuação por
parte da CPT e de outras organizações da sociedade civil. Com o INCRA a relação que poderia ser
conflituosa dada as diversas manifestações e pressões, é marcada pelo respeito e compreensão do
papel dos movimentos na defesa de seus direitos.
Tem algumas parcerias da CPT com entidades da igreja: com a Caritas em Balsas e Coroatá, com CIMI
no caso duma comunidade na diocese de Viana, com Pastorais Sociais sobretudo em Coroatá e
Grajaú. Geralmente a CPT também tem boas relações com os sindicatos (STTR ou SINTRAF).
Na região de São Luís a articulação entre comunidades, a sociedade civil e o poder público é mais
intensa. Além das redes de comunidades existem contatos com Universidades, sindicatos,
parlamentares (vereadores, deputados estaduais e federais) e a mídia.
Por outro lado várias pessoas entrevistadas constataram que a CPT tem atuado relativamente sem
maiores interações estratégicas com outros grupos, entidades na sociedade civil do Maranhão. Essa
dificuldade é decorrente de concepções diferentes com relação aos governos, havendo diferenças de
como se posicionar diante destes o que tem dificultado uma maior unidade. Não existe uma
cooperação estreita com a SMDH, a rede Justiça nos Trilhos, a ACEMA, a Rede Mandioca
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impulsionada pela Caritas e outras organizações que trabalham em relação aos direitos à terra e o
apoio aos agricultores/as e comunidades tradicionais. A CPT menciona diferenças na metodologia do
trabalho. Várias organizações veem a necessidade duma articulação mais intensa da sociedade civil,
entre igreja, universidades, ONGs, sindicatos para enfrentar os problemas causados pelas políticas
brasileiras de desenvolvimento e seus efeitos negativos às populações tradicionais.

Mudanças causadas por outras instituições ou fatores de contexto
Os resultados nas áreas de alimentação e renda familiar, geralmente positivos, se relacionam muito
fortemente com o Programa bolsa família que beneficia muitas famílias.
A influência política foi muitas vezes resultado de ações conjuntas, com a Caritas, o CDVDH, os
sindicatos e outras organizações. Também as melhorias com relação à incidência do Trabalho Escravo
devem ser atribuídas a distintos atores, com as CPT jogando um papel relevante na conscientização
dos jovens e na recepção e o encaminhamento de denúncias.
Mudanças negativas
As tendências são menos positivas na situação ambiental (cinco comunidades com tendências
negativas nos últimos seis anos) e no âmbito de conflitos e violências (três comunidades com
tendências negativas). Depois da entrada das comunidades na luta, fazendeiros e empresas reagem
com mais violência e ameaças e fazem tudo para monetarizar os recursos naturais do território antes
de perder o controle sobre a terra.
Em três comunidades se notou uma tendência negativa na organização – se tratam de
assentamentos que depois de efetivarem a conquista da terra procederam com o parcelamento em
lotes individuais na diocese de Balsas. Em Coroatá a situação de conflitos e violência piorou, em
Grajaú a incidência de Trabalho Escravo aumentou, em Pinheiro foi a situação ambiental que se
agravou.
Linhas de trabalho com bons efeitos e linhas com menos efeitos
O trabalho da CPT alcançou bons efeitos nas linhas “defesa dos direitos à terra e aos territórios” e
“organização e mobilização das comunidades”. Na linha “produção agroecológica e comercialização”
se podem observar menores efeitos nos últimos anos. Na linha “combate ao trabalho escravo” se
pode observar efeitos positivos que podem ser atribuídos aos projetos financiados por Misereor e à
Campanha Nacional contra o Trabalho Escravo, financiado por várias organizações. Na linha de
trabalho “articulação com a sociedade civil e instituições públicas” não se obteve tantos efeitos.
Potenciais para efeitos aumentados
A articulação com a sociedade civil e com algumas instituições públicas (Defensoria Pública,
Ministério Público) é um potencial subutilizado que poderá ser mais bem aproveitado para melhorar
os efeitos na incidência política da CPT em todo o estado do Maranhão. A maioria das organizações
da sociedade civil entrevistadas se pronunciou em favor duma maior articulação com a CPT. Esta
articulação da Sociedade Civil deve considerar também os indígenas e outros povos tradicionais.
Os voluntários ativos nas pastorais da igreja e as escolas de formação de voluntários existentes em
todas as dioceses visitadas são outros potenciais importantes para aumentar e multiplicar os efeitos.
As lideranças de comunidades acompanhadas podem também dar mais orientação e apoio a outras
comunidades, um sistema que já está sendo utilizado pelo MOQUIBOM. Nesta linha se deve também
considerar os potenciais de melhorar a capacitação de agentes e voluntários e a assessoria jurídica,
pela formação de juristas leigos (um sistema já existente em Balsas), promovendo ainda o maior
envolvimento de estudantes de direito das Universidades e o estabelecimento duma rede de
advogados.

37

Para responder às necessidades de projetos produtivos nas comunidades, existem vários programas
e fundos no Brasil para estes fins. Falta o conhecimento e a capacitação em elaboração e gestão de
pequenos projetos das comunidades para acessar e utilizar bem esses recursos.

Em suma, os efeitos dos projetos foram muito bons. Na maior parte correspondem às expectativas. A
seguinte imagem mostra até que ponto os efeitos esperados foram produzidos. Os efeitos bem
produzidos são marcados verdes. As caixas amarelas indicam que foram alcançados menos efeitos
(preservação dos recursos naturais, controle da Justiça, maior solidariedade) ou menos efeitos
positivos (conflitos). No caso dos conflitos antes da avaliação não se sabia se a tendência será
aumento ou redução de conflitos. As linhas temáticas agroecologia / comercialização e articulação
com a sociedade civil são marcadas em amarelo também, indicando que foram trabalhadas com
menos intensidade.

Figura 12: Produção de efeitos dos projetos avaliados

Aumento da
renda famil i ar

Soberanía
al imentar e
nutri ci onal

Fortal eci da a
consciencia de
s ujei tos de di reitos

Empoderamento
da s comuni dades
Preservação
dos recursos
naturais

Segurança dos
direi tos à terra
e aos
terri tori os
Produção agroecol ogi ca e
comerci al ização

Permanenci a
na terra

Aumento da
vi s ibi lidade

Menos i nci denci a
de trabal hado
es cravo

Ini ciativas de
certifi cação

Defesa dos
di reitos à terra
e aos
terri torios
Acompanhame
nto de confli tos
agrari os

Ampl i ação das lutas
das comuni dades
por outros di reitos

Aumento ou
redução da
vi ol enci a

Aumento da
confl i tivi dade

Fortal eci mento
da identidade

Organização e
mobi l ização
das
comuni dades

Trabal hadores
mais atentos

Mai s
trabal hadores
li bertados
Combate
ao trabalho
es cravo

Mai or
sol i dariedade e
conheci mentos

Controle da
Jus tiça no
Maranhão
Influencia
s obre políti ca
munici pal e
regional

Articul ação com a
soci edade ci vil

5.3 Eficácia
Alcance dos objetivos planejados
Os últimos projetos concluídos ou em fase de conclusão alcançaram a maioria dos objetivos de
acordo com os indicadores planejados, outros indicadores foram alcançados parcialmente. O projeto
da CPT Regional (233-911-1020) terminado em novembro de 2014 tem sete indicadores dos quais
pelo menos três não são adequados, um foi alcançado, dois parcialmente, um não. Um projeto
encontra-se em sua fase inicial (começou em 05.2014). Nos termos de referência não foi prevista a
análise do alcance dos objetivos deste projeto.
As áreas em que os objetivos foram bem alcançados pelos projetos são:
•

Lideranças de comunidades qualificadas;

•

Organização, identidade e visibilidade das comunidades fortalecidas;
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•

Comunidades quilombolas têm sua auto definição étnica certificada pela Fundação Cultural
Palmares;

•

Maior segurança dos direitos à terra e aos territórios;

•

Influência sobre a política municipal e regional;

•

Empoderamento dos grupos acompanhados.

Em três áreas foram alcançados menos resultados que o esperado:
•

Preservação dos recursos naturais;

•

Redução da violência;

•

Maior solidariedade na sociedade civil;

Três novos projetos foram iniciados em 2014, e são recentes demais para que se possa avaliar o
alcance dos seus resultados via indicadores. Nos projetos anteriores o planejamento todavia não
considerou indicadores baseados em efeitos: em Balsas o projeto 233-144-1005 (até 12.2010) tinha
indicadores baseados em atividades, em Grajaú o pequeno projeto 233-187-1001, terminando em
junho de 2009, não usou indicadores. Também o projeto 233-123-1005 da diocese de Pinheiro (até
12.2011) não usou indicadores, mas foi planejado com objetivos que correspondem a quatro dos
efeitos analisados em 5.2. A maior parte dos objetivos destes projetos em Balsas, Grajaú e Pinheiro
foi alcançada, com algumas exceções em Pinheiro onde os objetivos foram formulados com metas
mais concretas.
Mais detalhes sobre os objetivos e indicadores dos projetos se encontram no capítulo 6.
Fatores de influência sobre o alcance ou não alcance dos objetivos
Um fator importante para o alcance ou não alcance dos resultados segundo os indicadores foi a
formulação dos indicadores:
•

•

Mais segurança dos direitos à terra e aos territórios foi avaliada em vários projetos pelo
indicador “titulação de comunidades e agricultores (número)”. Mesmo que a CPT apoiou as
comunidades e pressionou as entidades públicas responsáveis, por causa da atuação lenta do
INCRA, do ITERMA e da Presidente da República a titulação demorou mais que o esperado
inicialmente, sobretudo no caso das comunidades quilombolas. Como reação a CPT
aumentou a pressão sobre o INCRA para acelerar os processos. Os indicadores utilizados nos
projetos mais novos como “reconhecimento e titulação ou processos de titulação de
quilombolas (número)” são mais realistas e mais adequados porque descrevem até onde a
influência da CPT pode chegar.
Para medir a influência sobre política municipal e regional, vários projetos utilizaram o
indicador “envolvimento dos grupos meta acompanhados no Tribunal Popular do Judiciário”.
No Estado do Maranhão as jornadas do Tribunal Popular do Judiciário foram organizadas em
2008 e 2009 por Jorge Moreno em coordenação com as CPT diocesanas. Depois da saída de
Jorge Moreno não continuaram, mas surgiram outras ações destas jornadas como a ação
contra um juiz de Dom Pedro que deu resultados em 2011. A CPT junto com o MOQUIBOM
organizou muitas ações para influenciar o INCRA ao nível estadual e federal, por repetidas
ocupações de escritórios e visitas e por manifestações em várias ocasiões. Ademais houve
incidência nas prefeituras, na polícia e na Justiça. Então se aumentou a influência política,
mas o indicador baseado no Tribunal Popular do Judiciário não foi adequado.

Mesmo que nestes casos muitos objetivos foram alcançados, os indicadores não serviam bem para
medir este alcance. Seria necessário adaptar os indicadores no transcurso do projeto quando se vê
que já não correspondem à realidade.
Outros indicadores não eram realistas como “duzentos (200) quilombos são reconhecidos pela
Fundação Palmares” ou adequados como “quinhentas (500) famílias passam a criar animais de
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pequeno porte”. Duzentos quilombos era uma meta ambiciosa demais, as quinhentas famílias com
animais de pequeno porte não dependem da influência da CPT.
Fatores importantes externos à influência da CPT foram as políticas públicas (bolsa família, subsídio
ao preço do babaçu) com efeitos positivos sobre a renda, e as reações dos fazendeiros às
reivindicações dos direitos, com efeitos negativos sobre conflitos e preservação dos recursos naturais
(veja 5.2).
O fator interno mais relevante para o alcance dos objetivos é a combinação de conscientização,
empoderamento e mobilização das comunidades, pressão política e assessoria jurídica no processo
da conquista dos direitos à terra e aos territórios. A CPT aspira trabalhar com comunidades e grupos
protagonistas do seu desenvolvimento, assegurando que estes continuem no processo de tornar-se
donos do seu território. A conscientização e o empoderamento servem para desenvolver este
protagonismo.
Outro fator interno importante foi a saída, a mudança ou a falta de pessoal da CPT. Num projeto, a
pessoa responsável pelo tema agroecologia saiu, deixando esta área sem trabalho, num outro
projeto a pessoa responsável mudou para um trabalho na prefeitura. O coordenador dum projeto
ocupa esta posição há poucos meses e não conhece todas as ações do projeto realizadas antes desta
data. A CPT enfrenta dificuldades de recrutar novas pessoas. Estas são causadas pelos riscos e
ameaças no trabalho e – em menor grau - pela necessidade de muitas viagens. Como consequência,
dois dos cinco projetos trabalharam com menos pessoal que o planejado.
Contribuição da articulação para diminuir a violência contra os camponeses
No caso de conflitos agrários a CPT tem um papel importante na intermediação com instituições
públicas a fim de garantir direitos das comunidades, para isso contata rapidamente entidades
estaduais para atuar em favor da comunidade e para reduzir a violência, com resultados positivos:
•

•

•

•

•

Depois de ameaças por pistoleiros, em Forquilha (Benedito Leite) a CPT pediu apoio da
Promotoria Pública. O promotor explicou a situação dos direitos dos posseiros ao fazendeiro
e demandou que a Defensoria Pública tomasse medidas jurídicas contra o risco de despejo.
Na região do Cajueiro (São Luís) a Defensoria Pública entrou e a Justiça suspendeu o
licenciamento duma obra planejada porque não se realizou uma audiência pública prevista
na lei. A CPT deu publicidade ao caso. Vários outros atores se aproximaram como as
Universidades e a mídia. Ultimamente a situação acalmou. Já não se observaram ameaças no
cenário recente.
No caso dos quilombolas a violência e as ameaças diminuíram depois da organização do
movimento MOQUIBOM, dando voz aos quilombolas, e através do envolvimento das
autoridades públicas. A violência diminuiu também por causa da certificação das
comunidades quilombolas pela FCP. Como consequência, aumentou o respeito do poder
público diante das comunidades quilombolas.
Na comunidade de Belo Monte (Amarante) depois de ameaças, a CPT estabeleceu o contato
com um advogado, a FETAEMA e a Promotoria, defendendo a comunidade contra ações
judiciais.
Na diocese de Coroatá a Igreja dá mais segurança as comunidades, sobretudo através do
acesso à Justiça e a publicação dos conflitos no livro “Conflitos no Campo”.

No geral, a melhoria do acesso da comunidade à Justiça e a publicidade e divulgação de informações
sobre os conflitos existentes se configuram em duas estratégias que diminuíram a violência e
reduziram a impunidade.
Em suma, a avaliação da eficácia é menos positiva que a avaliação dos efeitos, sobretudo pelas
fragilidades no planejamento e por causa da falta de pessoal na área agroecológica.
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5.4 Eficiência
Relação resultados alcançados e recursos empregados
Atualmente no Estado do Maranhão, as cinco equipes da CPT são financiadas pelos projetos
avaliados de Misereor, duas pessoas são mfinanciadas por outros projetos, um coordenador
diocesano trabalha sem salario. Acompanham aproximadamente 150 comunidades ou grupos com
5000 famílias. Considerando que no Estado do Maranhão tem 12 dioceses, o pessoal da CPT é pouco,
mesmo que a CPT não abrange a todo o Estado. Está ativa nas dioceses de Balsas, Coroatá, Grajaú,
Pinheiro, Viana, São Luís, Brejo, Caxias, Carolina, Bacabal e Imperatriz, então só na diocese de Zé
Doca não houve nenhuma atividade da CPT nos últimos anos.
Além do pessoal empregado (chamado liberado pela CPT), 68 voluntários (41 homens, 27 mulheres)
apoiam o trabalho da CPT, a tempo parcial, em algumas dioceses mais, em outros menos. Através
destes voluntários é possível manter o trabalho numa área tão grande e com um número alto de
comunidades.
Nos últimos seis anos, de 2009 a 2014 o apoio de Misereor aos projetos avaliados foi entre 115.677 €
e 217.264 € por ano, correspondendo a 151.942 € por ano. Então Misereor investiu
aproximadamente 30 EUR por família e ano – ou 180 € por família em seis anos. Esta suma é razoável
comparado com os efeitos descritos em 5.2. Os efeitos econômicos para as famílias que não pagam
mais o foro e para as quebradeiras valem mais de 200.000 € por ano, sem considerar os outros
efeitos que são mais difíceis a calcular. A comparação entre custos e benefício dá um resultado
positivo.
É necessário notar que os efeitos identificados não são completamente resultado do financiamento
de Misereor, más também do trabalho de voluntários, de contribuições solidárias de pessoas da
Alemanha e da Itália e de comunidades locais (sobretudo nas dioceses de Grajaú e Coroatá) e, na
área de trabalho escravo, da Campanha de Prevenção e Combate ao Trabalho Escravo, financiada por
distintas entidades.
Em suma, analisando o pessoal empregado e os recursos financeiros empregados, a eficiência do
projeto é muito boa.
Sistemas de PMA
Nos projetos com maiores equipes (Balsas e Pinheiro) o sistema de monitoramento e avaliação é
melhor estruturado e os relatórios refletem melhor a situação dos indicadores dos projetos
aprovados. Nos outros três projetos o sistema de monitoramento e avaliação é pouco adequado, seja
por causa das pequenas equipes ou pela mudança do pessoal nos últimos meses. Nestes casos não
existem dados atualizados dos indicadores dos projetos. Em quatro de cinco projetos não existem
cifras exatas do número de famílias nas comunidades ou nos grupos acompanhados, mas em todas
existem listas completas das comunidades.
Em relação ao planejamento dos projetos, se notou que somente o projeto do escritório secretaria
regional foi planejado em conjunto por representantes de todos os projetos, com envolvimento do
Conselho regional. Os projetos diocesanos foram planejados de forma separada sem um maior
envolvimento das outras equipes no processo. O escritório regional não conhece as outras propostas
de projetos ante que estes sejam enviados a Misereor. Falta um planejamento regional com temas e
estratégias conjuntas, resguardando a autonomia das dioceses. O projeto do escritório regional foi
planejado como outro projeto diocesano, com foco ao acompanhamento de comunidades nas
dioceses onde não havia projetos diocesanos (Viana, São Luís, Brejo, Caxias) e poucas atividades de
articulação dos projetos diocesanos.
Em suma, o sistema de PMA não corresponde às exigências duma informação sistemática das
equipes e da entidade financeira e não considera a situação no Estado do Maranhão num
planejamento conjunto.
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Potenciais para reforçar a rede das CPT e alcançar efeitos políticos e visibilidade mais forte
As pessoas entrevistadas afirmaram que a visibilidade da CPT é boa ao nível do Estado e nas
dioceses. Os efeitos políticos são limitados pelas ações individuais da CPT, sem maior articulação com
outras entidades da sociedade civil. Um potencial para aumentar os efeitos existe também numa
maior coordenação institucional com a Defensoria Pública, que tem o papel de defender pessoas e
grupos na Justiça.
Para alcançar mais efeitos ao nível político faltam estratégias conjuntas e pessoas responsáveis por
temas específicos relevantes pela CPT no Maranhão, além do nível diocesano. Temas importantes
são uma estratégia para frear os grandes projetos (soja, eucalipto, cana-de-açúcar), a formação de
voluntários, o sistema PMA, as estratégias específicas para quebradeiras e quilombolas e outros. Os
potenciais desta maior articulação temática se justificam também pelo fato que faltam certas
competências no pessoal da CPT em algumas dioceses, sobretudo nas linhas de gestão do território,
produção agroecológica e comercialização. Em vez de apagar incêndios em comunidades ameaçadas,
a CPT podia ter efeitos políticos mais fortes se trabalhar de forma mais estratégica e mais articulada.
Existe um potencial considerável nos voluntários da CPT e das outras pastorais sociais da igreja. Falta
um esforço coordenado de formação, motivação e envolvimento de voluntários no trabalho da CPT.
Mesmo que existam várias escolas para voluntários nas diferentes dioceses, cada diocese tem o seu
próprio programa de formação sem que tenha sido elaborado até agora um programa de formação
conjunto dos voluntários da CPT. Em várias dioceses faltam também eventos anuais ou semestrais
para reunir os voluntários formados, para realizar intercâmbios, garantir formação contínua e
motivação.
Oportunidades e riscos duma fusão de projetos
A idéia de juntar projetos / fusão surgiu em 1.2014 na reunião de Bispos do Maranhão. O presidente
da CPT fez a proposta, que foi discutido pelos bispos sem chegar a uma decisão. Durante a avaliação
dos projetos as oportunidades e riscos duma fusão de projetos foram discutidas com as equipes dos
projetos e os bispos. Os resultados destas reuniões e entrevistas são os seguintes:
Tabela 9: Oportunidades e riscos duma fusão de projetos da CPT no Maranhão
Oportunidades
Divulgação, pegar mais força
Diminuir os gastos e o pessoal
Fazer uma coordenação única. Um grupo que
coordena ao nível regional + grupos nas
dioceses.
Podia servir na área de formação. E na
sensibilização.
Necessidade de integração para enfrentar os
grandes projetos
O planejamento da CPT no MA era feito em
conjunto anteriormente – deveria ser feito
assim.
A função em São Luís deve ser serviço +
articulação + visibilidade.
Ter um bom sistema de PMA em todas as
dioceses
Trabalhar mais a formação e o voluntariado

Riscos
Falta da autonomia financeira das dioceses
Acompanhamento mais fraco das comunidades
e grupos locais
Administração centralizada de grandes projetos,
de fundos com fraquezas de prestação de contas
Distancias, dificuldades de comunicação e
diferenças entre as regiões.
Um processo centralizado desfavorece a
representação das regiões.
Uma estrutura regional totalmente centralizada
não é boa.
Como fazer para essa equipe, os recursos
possam atingir a diocese?
Que Grajaú / Balsas fiquem isolados pela
distancia
Risco de sobrecarga por um projeto grande
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Mesmo que se vejamos potenciais duma maior força para temas regionais, para a formação e para o
controle de gastos, a resistência contra um projeto totalmente centralizado e contra a redução da
autonomia diocesana persiste. Então uma fusão deveria considerar a descentralização de decisões
em combinação com uma maior articulação. Se vê a necessidade de continuar o trabalho de
acompanhamento ao nível das comunidades, então seria mais a gestão e administração conjunta.
Desta maneira se podiam reduzir os gastos para administração, auditoria e relatórios. As perspectivas
duma fusão dependem muito de como se faz e de alguma experimentação e ensaio antecipando essa
decisão.
Na reunião de devolução em São Luís no 16 de dezembro, se analisou a situação atual da CPT no
Maranhão. Se vê uma proximidade entre três equipes que trabalham com quilombolas e
acompanham também comunidades nas dioceses de São Luís, Viana, Brejo, Caxias e Bacabal. Outras
equipes são mais distantes deste núcleo. Esta situação mostra que três dos projetos da CPT no
Maranhão estão articulados no Norte. Por razões históricas, no Sul do Maranhão os quilombolas não
são um tema eminente, no Norte do Maranhão é o tema mais importante da CPT. Uma melhor
articulação da CPT no Maranhão deveria assegurar o maior envolvimento de todas as dioceses no
trabalho regional. Para esta situação desejada a secretaria regional deveria dedicar mais tempo à
articulação (veja abaixo: capacidades e potenciais estratégicos). Os participantes da reunião de
devolução elaboraram como desejam que seja a relação entre as equipes da CPT do Maranhão em
cinco anos.
A visão considera 3 núcleos, no Sul, no Noroeste e no Leste do Maranhão, com relações às dioceses
vizinhas, considerando que o escritório regional cumpre funções de serviço para estes 3 núcleos. Não
se quer necessariamente realizar uma cobertura de todas as dioceses do Maranhão, mas se
considera também parcerias, sobretudo nas dioceses de Bacabal (ACESA), Brejo (MDH) e Imperatriz
(Justiça nos Trilhos).
As discussões e entrevistas levaram a conclusão que um projeto único é difícil no Maranhão,
considerando as distâncias entre dioceses, os diferentes focos temáticos (quilombolas no Norte,
grandes projetos e babaçu no Sul) e a proximidade de trabalho existente dos projetos no Norte do
Maranhão. Então dois ou três projetos de sub-regiões são mais realistas. Neste caso deve-se
encontrar uma modalidade para assegurar o acesso das dioceses mais distantes aos serviços da CPT
em São Luís onde se encontram os escritórios estaduais do poder público e de muitas organizações
da sociedade civil. Mais detalhes em relação a este tema encontram-se nas recomendações.
Capacidades e potenciais estratégicos e administrativos da regional da CPT
Em anos anteriores a CPT tinha uma equipe maior que prestava apoio às outras equipes e resolvia
pendências em São Luís. A função da CPT em São Luís deve ser de serviço, articulação e visibilidade,
mas atualmente a pequena equipe da secretaria em São Luís está mais que ocupada com o
acompanhamento de comunidades em dioceses sem equipe da CPT: São Luís, Viana, Brejo, Caxias e
Bacabal. O planejamento que levou a estas atividades limita muito as capacidades da secretaria
regional em outras funções que sejam especificamente regionais. Ao mesmo tempo a presença da
CPT Regional nos lugares distantes é difícil.
A Coordenação Regional composta de três pessoas de três equipes (Regional, Grajaú, Coroatá)
teoricamente deveria executar o projeto regional, mas esta estrutura não parece ser muito eficiente,
porque duas das três pessoas vivem fora de São Luís e as viagens às reuniões são longas.
Anteriormente as pessoas da coordenação regional trabalhavam juntas desde o escritório da CPT
Regional.
Cada seis meses o conselho da CPT reúne o pessoal das cinco equipes da CPT no Maranhão, como
estrutura de articulação. Este intervalo é largo e exige outras formas de comunicação. Existe a
comunicação interna das CPT diocesanas, sobretudo no caso de urgências e no âmbito do
MOQUIBOM que reúne comunidades e pessoal da CPT de distintos projetos, principalmente de
Pinheiro, Coroatá e da CPT Regional. Fora das reuniões do conselho e da coordenação, as
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capacidades para um trabalho articulado regional são limitadas, na secretaria regional e nas equipes
diocesanas. Seria necessário reduzir a carga de trabalho da secretaria regional em outras dioceses
para aumentar as capacidades para a articulação e trabalho regional.
A capacidade administrativa da CPT Regional é adequada para o valor atual do projeto, mas necessita
de um reforço se deverá administrar um projeto maior. Neste caso a equipe também deveria ser
reforçada na parte de monitoramento e relatórios.
Em resumo, a eficiência é boa, com fraquezas nos sistemas de PMA e na articulação.

5.5. Sustentabilidade
Sustentabilidade política, ambiental, econômica, técnica e social dos grupos/comunidades
acompanhadas pela CPT
Os grupos acompanhados pela CPT com poucas exceções apresentam uma evolução em seu
processo organizativo que se relaciona com a assessoria prestada pela CPT além de uma crescente
autonomia e protagonismo na defesa e promoção de seus direitos.
Em sua grande maioria demonstram que possuem capacidade de seguir de maneira autônoma, no
entanto explicitam que sem a assessoria da CPT sua trajetória de defesa e promoção de seus direitos
seria dificultada.
Foi possível observar os seguintes aspectos que indicam uma evolução organizacional e protagonista
por parte dos grupos acompanhados:
•
•
•
•
•

Aumento de capacidades diversas, como a leitura da realidade, reconhecimento de direitos,
de articulação e intercâmbio;
Desenvolvimento de habilidades de comunicação e expressão;
Ampliação de aspectos de ordem subjetiva, tais como melhoria da autoestima, confiança e
respeito por si mesmo e respeito por parte das autoridades locais;
Maior capacidade organizativa (representação, de expressão da defesa dos direitos, de
reivindicação);
Consciência dos direitos conquistados e daqueles ainda por conquistar.

Uma maior dificuldade foi observada na Diocese de Viana junto ao grupo de indígenas ressurgentes4
da etnia Gamela, cuja identidade ainda se encontra em processo de redescoberta e reafirmação e
cuja organização ainda é incipiente.
Ainda com relação à sustentabilidade política os grupos adquirem capacidade para defesa de seus
direitos e ainda que a resposta do poder público seja limitada, estes desenvolvem a capacidade de
interlocução e de demanda por direitos junto ao poder público.
Com relação à sustentabilidade técnica dos grupos foram identificadas, ao longo das Jornadas
Avaliativas, algumas pessoas de assentamentos e comunidades que têm assumido o papel de
lideranças e educadores de práticas sustentáveis de produção. Essas pessoas têm uma
responsabilidade especial de multiplicar essas experiências exitosas na perspectiva da agroecologia,
seja no próprio local ou em outras regiões, a partir de intercâmbios em suas terras ou mediante
capacitação e acompanhamentos. Esse potencial se destaca nas seguintes dioceses:

4

Grupos indígenas ressurgentes não configura uma identidade, pois se refere a um processo social, e não a um
tipo específico e diferenciado de grupos indígenas. Depois de reconhecidos e plenamente estabelecidos diante
do movimento indígena, da sociedade regional e dos órgãos públicos oficiais, tais grupos devem deixar de ser
contabilizados nas listas de grupos emergentes, ressurgentes, justamente por terem percorrido o mais ou
menos longo, dependendo de cada situação, processo de reconhecimento.
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•

•

Na Diocese de Balsas e Coroatá foram visitados alguns assentamentos com esse potencial
que deve ser apoiado e incentivado para que o protagonismo se dê a partir da vida e
experiência das famílias camponesas;
Na diocese de Grajaú a experiência com a comercialização e o processamento do babaçu
pode ser compartilhada com grupos de quebradeiras de outras dioceses (Pinheiro, Coroatá).

Com relação à sustentabilidade ambiental foi possível observar uma degradação ambiental
decorrente da expansão do agronegócio (soja, eucalipto, cana-de-açúcar, pecuária) na diocese de
Balsas, a expansão do eucalipto, da soja e da pecuária em Grajaú e a pilhagem dos territórios de uso
tradicional por fazendeiros diante da ameaça que representa para estes a titulação de territórios
tradicionais na região de Pinheiro, tudo isso ameaça a sustentabilidade ambiental afetando as
populações rurais e grupos acompanhados em larga escala.
Assim essa sustentabilidade ambiental precisa ser reforçada por formação para uma melhor gestão
territorial e ambiental, enfrentando os diversos vetores de degradação desde os oriundos das
próprias comunidades (queimadas, desmatamento, poluição da água, pesca predatória) até os que
são praticados por agentes externos (desmatamento, uso de agroquímicos, destruição de nascentes,
poluição da água).
Com relação à sustentabilidade econômica e social foi possível observar uma evolução econômica e
social das comunidades que venceram a fase conflitiva inicial e que caminharam para a conquista
definitiva do território ou para consolidação da posse, com avanço na produção de maneira
autônoma e com alguns apoios da CPT e de entidades parceiras em Balsas e Coroatá. Houve avanço
na situação econômica e social do segmento de quebradeiras com aumento da renda e maior
autonomia das mulheres. Houve avanço econômico e social também das comunidades quilombolas
em Pinheiros, onde o não pagamento do foro contribui sobremaneira.
Essas conquistas supracitadas se materializam pelo crescimento da organização das comunidades
que muitas vezes se faz acompanhar de avanços na infraestrutura e dos serviços nas comunidades
(energia, eletrificação, água, saúde, educação), embora seja importante destacar que ainda é
absolutamente insuficiente com relação à demanda existente.
Outro aspecto para melhoria da qualidade de vida das populações rurais, sobretudo as pobres e
extremamente pobres foi o acesso aos programas sociais de renda mínima (Programa Bolsa Família),
Luz para todos (eletrificação), PETI (Programa de erradicação do trabalho infantil) que também
embora disponíveis, passam a ter maior adesão das comunidades a partir da maior informação e
conhecimento destes que também acompanham a evolução de seus processos organizativos.
Captação de recursos e sustentabilidade da CPT
Como resultado da avaliação, a compreensão acerca do caráter mais ou menos duradouro da CPT
leva a conclusão de que essa durabilidade depende do acesso regular a recursos, mas, acima de tudo,
depende da qualidade de sua organização e de seu projeto institucional.
No tocante à questão do financiamento e da capacidade de geração/captação de recursos em
relação às necessidades de recursos da CPT se pode concluir o seguinte:
•

A CPT no Maranhão tem conseguido, por conta de sua trajetória institucional e credibilidade,
mobilizar alguns recursos locais, como no caso da aquisição de veículo para o escritório
regional da CPT, moto para diocese de Coroatá com recursos provenientes de multas
trabalhistas pagas pelos que cometem a superexploração de trabalhadores destinadas pela
Delegacia do Trabalho, que reverteu a multa para a CPT.

•

As necessidades de recursos são uma evidência na CPT, e se pode observar um reduzido
número de pessoal quando comparada a demanda e ao trabalho realizado, onde a entidade
tem uma cultura de trabalhar sempre acima de sua capacidade. O mesmo se pode observar
com relação à infraestrutura. Muitas vezes não há veículos apropriados às longas distâncias e
péssimas condições de estrada como no caso das dioceses de Grajaú, Coroatá e Pinheiro.
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•

•

•

No tocante à diversificação das fontes de apoio, tanto em número como no tipo de
financiadores se encontra uma quase que exclusividade de financiamento de Misereor o que
coloca a CPT em situação de vulnerabilidade e de dependência dos recursos internacionais.
Por outro lado a relação estabelecida com Misereor do ponto de vista político e técnicogerencial permite que a CPT assegure suas expectativas expressas em relação à autonomia. A
CPT estabelece uma relação com Misereor de densidade e bom grau de interlocução sobre
tendências institucionais e escolhas estratégicas mútuas.
De uma maneira geral a CPT não possui uma política de captação de recursos. Esse fato se
deve a um dado de realidade quanto ao financiamento de organizações sociais como a CPT,
de que cada vez mais as oportunidades de financiamento são recursos públicos ou de
empresas, e isso se constitui em um risco a sua autonomia. No entanto a CPT pode buscar a
captação de recursos em algumas áreas específicas tais como a questão identitária/cultural
(quilombolas, quebradeiras de coco, indígenas), ambiental e a produção agroecológica e
avaliar caso a caso as repercussões e implicações sobre sua autonomia. Cabe destacar que
atividades de conservação e recuperação ambiental podem ser desenvolvidas com iniciativas
de captação de recursos. Recursos para este tipo de ação, bem como para a produção
agroecológica são mais fáceis de se mobilizar do que para se apoiar as ações relacionadas à
luta e conquista da terra.
A captação de recursos também pode ser estimulada junto aos grupos/comunidades
acompanhadas como quebradeiras de coco, quilombolas, ribeirinhos através do acesso aos
pequenos fundos (FASE, CESE), fundo de direitos humanos e outros.

Com relação à sustentabilidade vale destacar que esta se relaciona diretamente com o nível de
desenvolvimento institucional “interno” que envolve o grau de relevância social da missão e da
estratégia de atuação da CPT no Maranhão; grau de estabilidade e efetividade das estruturas de
gestão e modos de governança institucionais; capacidade e parâmetros para gestão estratégica
(sistema de PMA, instrumentos gerenciais, etc.), e perfil ético-político e o perfil da equipe, com a
qualificação técnica e o índice de rotatividade dos recursos humanos. Com relação a esses aspectos
se pode afirmar os seguintes pontos:
A missão da CPT encontra-se bem desenvolvida e bem contextualizada com uma atuação que tem
buscado assegurar os direitos à terra, território, trabalho digno de populações diversas no âmbito
rural do estado do MA.
No tocante à estratégia há uma necessidade premente da CPT no Maranhão atuar mais de maneira
integrada e articulada, com impulsão de estratégias regionais que podem seguir uma integração por
temas, por região, ou por região e temas, questões que devem ser aprofundadas dentro de um
planejamento estratégico. Além dessa necessidade interna de articulação existe também uma
necessidade de maior articulação externa, com outras organizações sociais, com instituições
públicas, a fim de promover um melhor e mais efetivo enfrentamento ao do modelo de
desenvolvimento no Maranhão que privilegia o agronegócio, a mineração e as obras de
infraestrutura associadas.
Com relação às estruturas de gestão se observou a confusão entre papéis do escritório regional que
tem apresentado uma dualidade que tem demonstrado ser prejudicial a uma atuação da CPT no MA
mais integrada e mais forte, essa dualidade trata da contradição do seu papel articulador/integrador
e o papel de promover assessoria direta a grupos de dioceses que não tem equipe constituída.
Com relação à capacidade para a gestão estratégica se localizaram fragilidades no sistema de PMA,
na verdade não existe um sistema de PMA da rede CPT, nem metodologias definidas para
elaboração, monitoramento e avaliação de seu projeto estratégico. É necessário desenvolver melhor
uma sistemática de PMA e capacitar toda a rede CPT no MA para sua efetivação a nível regional e a
nível diocesano. Faltam linhas de base nos projetos e necessidade de aperfeiçoamento do desenho
de marco lógico dos projetos.
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Com relação ao perfil ético-político a equipe da CPT goza de respeito e legitimidade em todo o
Estado, no entanto faltam algumas habilidades e competências com maior representação nas
equipes para fortalecimento em algumas áreas como é o caso do fortalecimento da produção
sustentável (agroecologia, mandalas, sistemas agroflorestais, criação de abelhas, peixes e pequenos
animais, processamento do babaçu).
Um outro elemento importante no perfil da equipe é a presença de um conjunto de pessoas que
estão vinculadas organicamente à igreja (padre e freiras) e agentes de pastoral leigos — o que
permite tanto uma ação com respaldo da hierarquia, quanto uma inserção junto aos movimentos
sociais na região. Esse conjunto é fundamental para a ação da CPT e se encontra mais fortalecido em
algumas dioceses como Balsas e Pinheiro e Coroatá um pouco menos em Grajaú.
Critérios para seleção de grupos/comunidades
acompanhamento e assessoria pela CPT

acompanhadas

e

temporalidade

de

Foi observado que em todas as dioceses visitadas os critérios para seleção de grupos a acompanhar
são de caráter subjetivo e não estão explicitados, eles passam pela necessidade, o fato dessas
comunidades estarem vivendo momentos conflituosos ou de violação de direitos, pela capacidade
destes grupos e comunidades serem protagonista na luta, pela capacidade organizativa, pela
legitimidade de seus interesses.
Se não existe uma clarificação dos critérios de seleção e início de assessoria a uma comunidade ou
grupo, o mesmo não existe para o término. Com relação a esse aspecto se observou:
Na diocese de Balsas se trabalha com um nível de assessoramento até a conquista da
terra, após essa conquista a comunidade passa a se relacionar em articulação,
participando de eventos, seminários, mas já não existe por parte da CPT um
assessoramento sistemático na comunidade.
• Na diocese de Coroatá há um encerramento da relação quando se assegura a terra dos
assentamentos de reforma agrária.
• As dioceses de Pinheiro e de Grajaú não apresentaram um posicionamento refletido
acerca desses critérios.
Com relação à temporalidade foi observado que depois de um acompanhamento de sete anos,
tempo necessário para conquista da terra ou para consolidação da posse, as comunidades já podem
desenvolver sua caminhada de maneira autônoma e articulada com a rede de comunidades e grupos
que se relacionam com as CPT no MA. Esse também é um aspecto a ser refletido no âmbito da rede
CPT no Maranhão.
•

Riscos e ameaças à CPT no Maranhão
Alguns riscos ao trabalho da CPT referem-se à necessária renovação de seus quadros, visto que
atualmente é majoritária a presença de quadros experientes, mas que seria interessante e desejável
para a sustentabilidade da CPT que essa experiência pudesse se mesclar com a energia da juventude.
Esse desafio está presente também no contexto dos grupos acompanhados, onde majoritariamente
o engajamento da juventude é reduzido, isso compromete o futuro desses assentamentos,
comunidades. Dessa maneira o trabalho com a juventude, a busca de envolvimento dela com o
desenvolvimento da agroecologia, mandalas, hortas, criação de abelhas, de pequenos animais e
outras iniciativas de produção rural sustentável é fundamental tanto para viabilizar a conquista ou
consolidação da posse da terra, quanto para pensar a sustentabilidade dos grupos e comunidades.
Uma ameaça a CPT é decorrente do próprio contexto e de suas tendências evolutivas. O avanço do
agronegócio, da mineração e dos grandes projetos de infraestrutura se coloca no horizonte do
cenário futuro, mas também a crise econômica pode imprimir um ritmo mais lento do que o
esperado.
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O novo governo Dilma tem no agronegócio um importante pilar de desenvolvimento econômico e a
indicação da Ministra Kátia Abreu como ministra da agricultura, representante orgânica do segmento
do agronegócio é uma evidência dessa relevância para o novo governo que ora se inicia.
Com essa diretriz forte do desenvolvimento calcada no agronegócio, e com a indicação de Kátia
Abreu, são esperados fortes investidas contra direitos indígenas, quilombolas, e de outras
populações tradicionais, assim como se espera uma enorme reação a qualquer iniciativa que venha
pautar a necessidade de reforma agrária e de democratização do acesso a terra no Brasil.
Dessa maneira os riscos para as populações tradicionais e assentados, trabalhadores rurais e para a
pequena agricultura no Maranhão é que essa expansão do agronegócio ameace de maneira ainda
mais avassaladora o direito á terra e ao território. Que um cenário de regressão de direitos indígenas,
quilombolas se fortaleça, visto que hoje já existe no plano nacional um conjunto de projetos de lei,
emendas, que investem contra esses direitos.
Assim o apoio da CPT às populações rurais que buscam assegurar direitos à terra e ao território
segue sendo fundamental, ainda mais num cenário onde entidades como a ACONERUQ em relação à
luta quilombola perdem a legitimidade e credibilidade, dada a sua vinculação às estratégias
governamentais, o que reforça a centralidade do MOQUIBOM e da CPT na luta quilombola nos
próximos anos no Maranhão e no Brasil, visto que Maranhão e Bahia são estados que se destacam na
luta quilombola nacional.
Há uma compreensão consolidada entre parceiros da sociedade civil e até pelo poder público da
relevância e centralidade da CPT em um processo de articulação da sociedade civil maranhense para
enfrentar o agronegócio, no entanto muitos são os que reconhecem que a CPT vive um certo
distanciamento de outras entidades numa perspectiva de atuação mais articulada decorrente de
diferenças de concepção na visão da CPT e que os outros atribuem em grande medida a uma certa
impaciência e fechamento em sua concepções. Existem vários parceiros potenciais tais como Caritas,
CIMI, MST, MOQUIBOM, GEDMMA, UFMA, LIDA-UEMA, NERA, FETAEMA, CSP, CONLUTAS, Justiça
nos Trilhos, que até conseguem se unir frente às urgências, mas não no planejamento médio e longo
prazo, nas ações sistemáticas e estratégicas. Seguir no enfrentamento ao agronegócio de maneira
desarticulada e fragmentada é um sério risco para a CPT e para as populações rurais.
Outro dado de realidade que exige maior articulação e pressão advém do fato que nesse ano de 2015
no Maranhão tem mudanças. O partido da oligarquia Sarney que concentrou o poder político e as
terras e dominou o Maranhão nos últimos 40 anos foi derrotado nas eleições. Nesse período sob sua
hegemonia se realizaram grandes projetos: mineração, monoculturas, infraestrutura. Agora a
oligarquia Sarney inicia seu declínio e o governo eleito foi Flavio Dino (PCdoB). No passado a
contradição da sociedade (grilagem, conflitos agrários) se manifestou entre partidos. Agora o conflito
é exposto pelas organizações sociais: CPT, CIMI, MST, MOQUIBOM. Tal fato reforça a necessidade de
pressão pela sociedade civil com capacidade de influenciar em algumas diretrizes do novo governo.
Com relação à violência no campo, se o agronegócio avança, a tendência é de que os conflitos se
multipliquem e se agudizem. Dessa maneira existe o risco em relação ao aumento da conflitividade
na região de Grajaú, devido ao pouco apoio social das paróquias de Grajaú e a fragilidade da
sociedade civil local. Esses dados de realidade colocam a situação dos integrantes da CPT Grajaú em
maior risco, cabendo iniciativas da CPT e da Igreja no Maranhão para reforçar a proteção de seus
agentes nessa diocese.
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6 Conclusões e recomendações
Houve resultados consideráveis dos projetos financiados por Misereor no acesso à terra e ao babaçu,
e na melhoria da situação das comunidades rurais e na presença política das comunidades
tradicionais e de suas organizações. O processo de segurança da posse da terra e dos territórios
ainda não foi concluído e as ameaças às comunidades tradicionais, a seus modos de vida e seus
territórios continuam, numa situação de expansão dos grandes projetos e duma política que favorece
esta expansão.
Recomendações a Misereor
Recomendação 1: Se recomenda a Misereor no futuro financiar atividades de pressão política, de
conscientização e organização das comunidades tradicionais e de luta pela terra e o território. Se
trata de áreas de intervenção que não tem as chances de ser financiadas por entidades públicas
brasileiras e exigem um financiamento externo para manter a independência política da CPT.
Recomendação 2: Também é recomendado o financiamento de assessoria jurídica, acompanhando a
organização das comunidades e os processos de pressão política para os direitos à terra e aos
territórios. A assessoria jurídica é um instrumento indispensável na defesa contra ameaças e na luta
pela terra e pelos territórios.
Recomendação 3: Misereor publica os relatórios das avaliações transversais na página web. As
conclusões da reunião de devolução com a CPT é que a publicação do relatório desta avaliação na
internet não deve ser com todos os anexos, não deveria mencionar as equipes diocesanas, mas em
vez disso retratar a CPT no Maranhão sem expor as fragilidades (internas) da CPT, porque podia
causar efeitos negativos em relação à incidência e à imagem da CPT na política e na sociedade
maranhense. Se propõe publicar o relatório sem os capítulos 6 e 8 que são mais específicos em
relação às dioceses.
Recomendação 4: Misereor deve manter o diálogo com a CPT do Maranhão sobre as decisões em
relação ao futuro dos projetos conjuntos a partir de 2017 e os passos preparatórios. Até o fim de
2015 Misereor deveria exigir da CPT a informação sobre estas decisões (veja recomendação 10).
Recomendação 5: Misereor deve entrar em diálogo com a CPT do Maranhão como se podem
assegurar melhores condições de trabalho e remuneração compatível em comparação a outras
organizações sociais a fim de que não haja evasão de quadros técnicos e alta rotatividade de pessoal.
As decisões sobre a remuneração de agentes são responsabilidade da CPT, mas o financiamento por
Miisereor tem uma influência sobre o pago.

Recomendações à CPT no Maranhão e sua estrutura regional (coordenação e conselho regional)
E necessário uma maior articulação e integração das CPT diocesanas do Maranhão nos próximos
anos, para
•
•

•
•

enfrentar em conjunto os problemas causados pelos grandes projetos (soja, eucalipto, cana)
e ter mais efeitos políticos;
elaborar e executar estratégias regionais de acompanhamento aos distintos grupos e
comunidades (quilombolas, quebradeiras, assentamentos, comunidades de posseiros
ameaçados),sobretudo nas áreas temáticas de segurança da posse da terra, da gestão do
território, produção e comercialização;
fortalecer os movimentos das agricultoras e dos agricultores familiares e das comunidades
tradicionais e sua articulação;
melhorar o sistema de monitoria das equipes da CPT para que corresponda às necessidades
de gestão e às exigências de Misereor, aproveitando as experiências positivas de algumas
dioceses;
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•

fortalecer a formação e motivação de voluntários, um elemento chave para manter a boa
eficiência e aumentar a abrangência da CPT.

Recomendações em relação à articulação interna e externa
Recomendação 6 (prioritária): Para intensificar a articulação interna é recomendado identificar um
ou dois destes temas (enfrentamento aos grandes projetos, estratégias para quebradeiras,
quilombolas, posseiros etc., articulação dos movimentos, sistema PMA, formação e motivação de
voluntários) e escolher uma pessoa responsável para coordenar cada tema prioritário na rede CPT.
Com base nesta decisão se propõe planejar atividades de articulação para 2015 e mecanismos de
comunicação, financiamento e monitoria para as atividades planejadas.
Recomendação 7: Para intensificar esta articulação é necessário intensificar a comunicação entre as
equipes da CPT, complementando os encontros semestrais com outras formas novas de
comunicação (teleconferências, reuniões por skype etc.).
Recomendação 8: Na elaboração dos projetos ponte nas dioceses de Grajaú e Pinheiro para o ano
2016 é recomendado incluir mais elementos de articulação.
Recomendação 9: Para ganhar mais força política a CPT deveria coordenar mais suas estratégias e
atividades de pressão política com CIMI, SMDH, Justiça nos Trilhos, Caritas, LIDA, FETAEMA, FETRAF,
Comissão de Direitos Humanos da OAB, CCDDH, Sindicato dos Bancários, universidades e outros.
Recomendação 10: Para o financiamento de atividades de produção, processamento e
comercialização é proposta uma pessoa da CPT ao nível regional para articular com entidades
nacionais e regionais que podem financiar pequenos projetos e para formar agentes, comunidades e
movimentos na elaboração e seguimento de projetos produtivos. Propostas de projetos podem ser
dirigidas a SEPPIR, bancos, editais públicas, fundos de pequenos projetos (CESE, Fundo Amazônia
através da FASE). É recomendada também uma melhor articulação com a Rede Mandioca, CENTRU,
MIQCB nesta área.
Recomendações em relação ao desenvolvimento de projetos conjuntos no Maranhão
Recomendação 11 (prioritária): Em relação ao desenvolvimento de projetos conjuntos no
Maranhão recomenda-se tomar uma decisão sobre a futura estrutura da CPT no Maranhão e sobre
a questão de quais serão os projetos a propor a Misereor a partir de janeiro de 2017. As opções são
um projeto único maranhense, dois projetos (um projeto no Sul do Maranhão, outro no Norte) ou
a opção discutida durante a reunião de devolução em São Luís no 16 de dezembro de 2014 (três
polos regionais – no Sul, no Oeste e no Leste do Maranhão). Os avaliadores vêm a opção de dois
projetos (Sul e Norte) como a mais apropriada.
Recomendação 12 (prioritária): É urgente realizar uma revisão dos papéis das diferentes estruturas
da CPT (Coordenação Regional, escritório regional, coordenação diocesana, equipe diocesana,
Conselho Regional, assessoria jurídica) que seja compatível aos projetos futuros da CPT. Como
tentativa de superação da dualidade dos papéis do escritório regional, se propõe que o escritório
assuma mais a dimensão articuladora/formadora/motivadora. Essa mudança exige a revisão da
própria estrutura e composição do escritório regional.
Recomendação 13: Para atingir uma proximidade igual da CPT Regional às CPT diocesanas, é
recomendado que a partir de 2017 o pessoal assalariado do escritório regional da CPT Maranhão seja
financiado pelos projetos conjuntos da CPT no Maranhão. Como exemplo: O pessoal em São Luís
financiado por um projeto da CPT Maranhão Sul seria responsável de prestar os serviços necessários
às CPT nas dioceses no Sul do Maranhão.
Recomendação 14: Para o fim de planejar projetos conjuntos (recomendações 11, 12, 13) será
necessário elaborar um mecanismo conjunto de planejamento e administração de fundos. Antes de
qualquer projeto conjunto deve ser decidido pelo consenso das CPT no Maranhão: Qual entidade
será a mais indicada para administração dos fundos e prestar contas a Misereor? Como será o
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processo de transferência de fundos às dioceses ou aos agentes? Como será o processo de prestação
de contas / comprovantes das dioceses ou agentes à entidade administradora? Um intercâmbio das
CPT do Maranhão com a CPT da Bahia seria útil e é recomendável no processo de preparação de
juntar projetos.
Recomendação 15: A elaboração dos projetos conjuntos da CPT deve acontecer nos primeiros meses
de 2016. Os projetos elaborados devem ser enviados para Misereor até fim de março de 2016. A CPT
Maranhão deve se comunicar com Misereor até fim de 2015 acerca de quais serão os futuros
projetos a serem propostos.
Recomendações em relação às linhas temáticas e à organização da CPT
Recomendação 16 (prioritária): Considerando os resultados menos positivos na situação ambiental
e as observações realizadas durante a avaliação, é recomendado à CPT dar suma importância à
gestão do território e ambiental pelas comunidades, mesmo antes que se obtenha os títulos
definitivos dos territórios. É um elemento chave das comunidades conquistar a propriedade da
terra de forma real. Considerando que neste momento a CPT tem as capacidades limitadas na
gestão territorial, é recomendada estabelecer uma cooperação com as universidades nesta área,
más é também indispensável que a CPT desenvolva capacidades próprias nesta área essencial.
Recomendação 17 (prioritária): Com relação à violência dirigida aos camponeses e agentes é
necessário que a CPT estruture melhor sua assessoria jurídica, com formação de leigos juristas,
formação e intercâmbio de experiências de uma rede de advogados que tematizem a questão
agrária no Maranhão e que possam contar com a colaboração da CPT, SMDH, FETAEMA e outros.
Neste marco será recomendável também buscar uma articulação interinstitucional com a
Defensoria Pública e o Ministério Público Federal a fim de fortalecer o acesso ao sistema de justiça
pelas comunidades tradicionais enfrentando preventivamente o aumento da violência contra as
comunidades rurais no estado.
Recomendação 18 (prioritária): Para fortalecer o recrutamento e o acompanhamento dum
conjunto de pessoas (voluntárias) que estão vinculadas organicamente à igreja (padres e freiras) e
agentes de pastoral leigos é fundamental uma formação com uma estrutura geral pensada a nível
de Maranhão que deixe espaço às particularidades das dioceses, bem como uma dinâmica anual
de acompanhamento e avaliação desse conjunto de pessoas atuando em colaboração com a CPT.
Recomendação 19: Com relação ao pessoal é necessário que a política de recursos humanos busque
assegurar melhores condições de trabalho e remuneração compatível em comparação a outras
organizações sociais a fim de que não haja evasão de quadros técnicos e alta rotatividade de pessoal.
Recomendação 20: É importante que a CPT no Maranhão produza critérios de seleção e de fim do
acompanhamento para grupos/comunidades. Estes devem refletir uma concepção metodológica a
partir de um debate em rede, considerando as particularidades, mas observando o que pode ser um
tratamento comum a esses aspectos.

51

Anexos

52

Anexo 1: Termos de referência

Termos de referência
Avaliação Comissão Pastoral da Terra no Estado de Maranhão
(CPT Regional Maranhão, CPT Diocese Coroatá, CPT Diocese Balsas,
CPT Diocese Pinheiro, CPT Diocese Grajaú), Brasil
Segunda fase

1. Os Projetos avaliados
Os seguintes CPTs fazem parte da avaliação transversal no Estado de Maranhão:

CPT Diocese Coroatá a) 233-911-1034 Mis

a) 01.05.2014 – 31.12.2016 (32 m.)

CPT Diocese Balsas

a) 01.03.2014 - 31.12.2016 (34 m.)
b) 01.01.2011 - 31.12.2013 (36 m.)
c) 1.1.2008 – 31.12.2010 (36 m.)
a) 01.01.2014 - 31.12.2015 (24 m.)
b) 01.01.2012 - 31.12.2013 (24 m.)
c) 1.1.2009 – 31.12.2011 (36 m.)
a) 01.01.2013 -31.12.2015 (36 m:)
b) 01.07.2006 -30.06.2009 (36 m.)
a) 01.12.2011 - 30.11.2014 (36 m.)
b) 01.12.2008 - 30.11.2011 (36 m.)

a) 233-144-1009 Z
b) 233-144-1008 Z
c) 233-144-1005 Z
CPT Pinheiro (“Ação a) 233-123-1008 Mis
Social da Prelazia de b) 233-123-1007 Mis
Pinheiro CPT”)
c) 233-123-1005 Mis
CPT Diocese Grajaú a) 233-187-1004 Mis
b) 233-187-1001 Mis
CPT Maranhão
a) 233-911-1028 Z
(Regional)
b) 233-911-1020 Z

Projetos na
avaliação
c) prévios a b)

Duração

b) anteriores

N° do Projeto

a) atuais

Responsável do
projeto

X

-

-

X

X

X

X

X

X

X

(X)

-

X

X

-

Linhas temáticas e relações causa-efeito
As CPTs trabalham em cinco linhas temáticas
• Defesa dos direitos à terra e aos territórios / acompanhamento de conflitos agrários (todos
os projetos)
• Organização e mobilização das comunidades (todos os projetos)
• Combate ao trabalho escravo (Balsas, Coroatá, Regional)
• Articulação com a sociedade civil e instituições públicas (todos os projetos)

•

Produção agroecológica e comercialização (Balsas, Coroatá, Grajaú, Regional)
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As relações entre as atividades nestas linhas, os resultados e os efeitos esperados são visualizadas no
seguinte diagrama:
Aumento da
renda familiar

Soberanía
alimentar e
nutricional

Fortalecida a
consciencia de
sujeitos de direitos

Empoderamento
das comunidades

Permanencia
na terra

Aumento da
visibilidade

Preservação
dos recursos
naturais

Segurança dos
direitos à terra
e aos
territorios
Produção agroecologica e
comercialização

Acompanhame
nto de conflitos
agrarios
Orientação
para programas
PAA, PNAE
(sistemas
públicos de
compra) etc.

Visitas e
orientacao
técnica

Gestão junto ao
INCRA /TERMA, F.
Cultural Palmares,
Minist. Públicos

Fortalecimento
da identidade

Aumento da
conflitividade

Denuncias e
encaminhar
denuncias de
violações de
direitos
humanos e de
leis ambientais

Maior
solidariedade e
conhecimentos

Aumento ou
redução da
violencia

Controle da
Justiça no
Maranhão
Influencia
sobre política
municipal e
regional

Trabalhadores
mais atentos

Mais
trabalhadores
libertados

Organização e
mobilização
das
comunidades
Articulação
com
instituições
públicas

Assesssoria
jurídica procesos
jurídicos e
administrativos

Organização de
feiras de
agricultura
familiar

Menos incidencia
de trabalhado
escravo

Iniciativas de
certificação

Defesa dos
direitos à terra
e aos
territorios

Ampliação das lutas
das comunidades
por outros direitos

Conscientização, formação,
capacitações e intercambios:
- Direitos de trabalhadores e
civicos
- Direito à terra e aos
recursos
- Produção agro-ecológica
- Para multiplicadores
ecológicas

Combate
ao trabalho
escravo

Articulação
com povos e
organizacoes
distintos

Articulação com a
sociedade civil

Articulação
com a
Universidade

Articulação
com entidades
internacionais

Campanha para o
não pagamento
do foro

Acompanhament
o de iniciativas de
pressao de
comunidades

Reunioes nas
comunidades
para trablhar o
autoreconhecimento

Os efeitos marcados em caixinhas gordas neste diagrama são aqueles que serão analisados por
questionários preenchidos e análises de tendências, com alguns indicadores juntados. Os seguintes
indicadores correspondem a estes efeitos e serão considerados durante a avaliação, na análise dos
relatórios e de outras informações.
Efeito

Indicador

Fonte do indicador

Mais segurança dos
direitos à terra e aos
territórios

Titulação de comunidades e agricultores
(número), reconhecimento e titulação ou
processos de titulação de quilombolas (número)

Empoderamento dos
grupos acompanhados
Menos incidência de
trabalho escravo

Uma rede de quilombolas, indígenas e ribeirinhos
luta para os seus direitos aos territórios
Denuncias contra trabalho escravo feitos e
processados pelas instituições públicas (no.)

CPT-Regional (1028) Z1, I2
CPT Balsas (1008) Z1, I1
CPT Pinheiro (1008) Z1, I1.1
CPT Pinheiro (1005) Z1
CPT Pinheiro (1008) Z1, I1.3

Aumento da renda familiar

Vítimas do trabalho escravo recebem pagos de
compensação e apoio público
No. de famílias aumentam sua renda familiar

CPT Grajaú (1004) Z2, I1
CPT Balsas (1008) Z2, I1
CPT Balsas (1009) Z3, I3.1

No. de famílias comercializam os seus produtos
agrícolasnas feiras regionais
Aumenta da renda de quebradeiras de babaçu

CPT Grajaú (1004) Z1, I1
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CPT-Regional (1028) Z2, I1
CPT Balsas (1009) Z2, I2.1

CPT Pinheiro (1005) Z4

Mais soberania alimentar e
nutricional

Preservação dos recursos
naturais

Influência sobre política
municipal e regional
Redução da violência

Fortalecidas a identidade, a
visibilidade e a luta das
comunidades para outros
direitos (além de terra e
territórios)*
Maior solidariedade na
sociedade civil

- não existe indicador nos projetos financiados
por Misereor – propostas:
Necessidade de comprar alimentos na feira
(meses)
Diversidade de alimentos consumidos na família
No. de comunidades acompanhadas decidiram
um plano de ação para a preservação dos
recursos naturais no seu território
Proteção de territórios ribeirinhos e áreas de
conservação contra a expansão da pecuária
Envolvimento dos grupos meta acompanhadas no
Tribunal Popular do Judiciário
Incidência de conflitos no campo de Maranhão
100% dos conflitos agrários são registradas e
publicadas
Redução de conflitos
Comunidades praticam cultos baseados em suas
raízes afro-indígenas

Articulações da CPT com bispos, CEBs e outros
pastorais na igreja

avaliadores

CPT Coroatá Z3, I3

CPT Pinheiro (1005) Z1
CPT Grajaú (1004) Z3, I1
CPT Balsas (1008) Z3, I2
CPT Nacional: publicação
anual “Conflitos no Campo”
CPT Pinheiro (1008) Z3, I3.2
CPT Pinheiro (1005) Z3
CPT Pinheiro (1008) Z2, I2.1

CPT-Regional (1020)

* composto de três efeitos do diagrama
Os projetos anteriores ainda não relacionaram os seus objetivos a indicadores, mas algumas
formulações dos objetivos de projetos anteriores (CPT Pinheiro (1005), CPT Regional (1020)) podem
servir como indicadores também. Como as linhas temáticas combate ao trabalho escravo e produção
agroecológica e comercialização não foram trabalhadas por todos os projetos, os efeitos destas
linhas marcados em gris não são relevantes para todos.

2. Objetivos da avaliação
•

•

•
•

Oferecer elementos políticos, metodológicos, pedagógicos, para revisarmos e
refletirmosnosso processo de assessoria e acompanhamento aos grupos beneficiários para o
melhoramento do mesmo.
Analise dos efeitos e impactos logrados até agora nos projetos a serem avaliados (com
exceção do projeto da CPT na diocese de Coroatá. Em Coroatá a cooperação começou em
Maio de 2014. O objetivo é analisar o financiamento e a estratégia do trabalho antes do
financiamento por Misereor).
Análise da situação ao nível estadual em relação às estratégias e a articulação entre as CPTs,
com a ligação estreita dos efeitos no passado e esperados no futuro.
Análise de chances e riscos duma possível fusão de projetos.

3. Questões chaves da avaliação
A CPT Regional Maranhão e Misereor já tinham proposto algumas questões chaves antes da missão.
Durante a oficina da primeira fase da avaliação em São Luís se discutiu a totalidade das questões
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propostas. Durante a discussão se combinaram, se omitiram, se adicionaram e se modificaram,
resultando na seguinte lista:
Relevância

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Efeitos

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Eficácia

Eficiência

14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Sustentabilidade

Os objetivos dos projetos ainda são apropriados para a realidade atual?
Em que medida os grupos acompanhados estão se articulando e se
protagonizando uma realidade nova?
Qual a importância da CPT para estes grupos? (a favor e contrários)
As atividades são relevantes para alcançar os objetivos dos projetos (que
atividades são estratégicas, que grupos visitados)
Como é a posição estratégica da CPT no Maranhão hoje?
Visões para a situação dos CPT em 10 anos, também em relação a mudanças
esperadas no contexto?
Qual a mudança real foi produzida na vida das comunidades, em termos sociais,
econômicos, politicas, culturais e ecológicas, levando em conta a questão de
gênero, etnia, geração?
Quais as mudanças negativas apareceram a partir dos impactos resultante do
projeto?
Mudanças causadas por outras instituições ou fatores de contexto (que afetaram
nosso trabalho)?
A organização dos trabalhadores tem se transformado em conquista de direitos?
Qual o impacto da conquista da terra e ou da permanência nela para os
camponeses?
Quais os efeitos e mudanças que a Campanha contra o Trabalho Escravo tem
provocados na sociedade?
Em que linhas de trabalho lograram-se bons efeitos, em que linhas menos e
porque?
Quais são os potenciais para efeitos aumentados do trabalho?
Os objetivos dos projetos estão sendo alcançados?
Quais os fatores que influenciaram o alcance ou não dos objetivos.
A articulação da CPT com outras entidades tem contribuído para diminuir a
violência contra os camponeses (despejos, ameaças de morte, intimidação,
pistolagem)?
Os resultados alcançados compensaram os recursos empregados nas atividades?
Existem sistemas de PMA adequados?
Como se pode reforçar a rede das CPT e alcançar efeitos políticos e visibilidade
mais fortes?
Chances e riscos duma fusão de projetos? Efeitos aumentados?
Como podia ser uma possível fusão dos projetos (estrutura, custos, integração das
outras dioceses, efeitos regionais)?
A regional das CPT tem as capacidades e potenciais estratégicas e administrativas
para uma acentuação e efeitos ao nível estadual?

24. Em que medida os beneficiários dos projetos continuam ou vão continuar sua
sustentabilidade em termos politico, ambientais, econômicos, técnicos e sociais
depois de terminado o apoio pelo CPT?
25. Existem possibilidades de captação de recursos com outros fundos para continuar
o trabalho?
26. Como se realiza a seleção dos grupos meta e como se aplica o princípio de
temporalidade?
27. Riscos e ameaças à CPT em Maranhão e consequências?
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Estas questões valem para todos os projetos, com poucas exceções (trabalho escravo não é uma
linha temática em todos os projetos; algumas questões não são relevantes no caso de Coroatá onde
o projeto financiado por Misereor começou em Maio 2014). Na opinião expressa durante a oficina,
não são necessárias outras perguntas mais ou perguntas específicas por projetos.

4. Cronograma da segunda fase da avaliação
O começo da avaliação a partir do 27 de Outubro de 2014 considera que no 26 de Outubro se
realizará o segundo turno das eleições no Brasil.
25.10.2014
27.10.-4.11.2014
5.11.2014
6.-12.11.2014
13.11.2014
14.-22.11.2014
23.-26.11.2014
27.11.-6.12.2014
7.12.2014
8.-16.12.2014
17.12.2014
17.12.2014 noite

Chegada dos avaliadores em Imperatriz
CPT Balsas
Transferência Balsas - Coroatá
CPT Coroatá
Transferência Coroatá - Grajaú
CPT Coroatá
Intervalo de repouso
CPT Pinheiro incl. transferência
Transferência Pinheiro - São Luís
CPT Regional
Apresentação dos resultados preliminares ao Conselho Regional da CPT e às
equipes
Saída dos avaliadores

Durante a avaliação da CPT Regional é prevista a visita a uma das dioceses que não tem equipe de
CPT, provavelmente a Diocese de Viana. O transporte dum projeto ao outro se vai discutir na reunião
do Conselho Regional da CPT em Setembro. Depois das visitas nos cinco projetos se realizará uma
reunião com o conselho regional da CPT e as equipes (no 16 de Dezembro) como parte da avaliação
da CPT regional. No 17 de Dezembro se apresentarão os resultados preliminares ao mesmo conselho
numa reunião de devolução.

5. Metodologia e a seleção dos grupos e pessoas a contatar
A metodológica da avaliação foi construída com as equipes de áreas, na reunião do conselho
Regional CPT-MA, com contribuições posteriores via email e na oficina realizada com quatro dos
cinco projetos para preparar a avaliação em São Luís no 28 e 29 de Julho de 2014. Se utilizarão os
seguintes métodos na avaliação dos cinco projetos:
1. Análise e sistematização dos documentos: relatórios anuais, relatórios de avaliação, Atas dos
conselhos regionais CPT-MA etc
2. Reunião inicial com a equipe CPT
3. Visitas a comunidades / grupos (aproximadamente 6 por projeto) com visitas de campo,
observações, análise de tendências, discussão grupal.
4. Realização de grupo focal com representantes de comunidades / grupos não visitadas
5. Entrevistas com parceiros, adversários e outros atores, utilizando um roteiro de entrevistas
6. Reunião de devolução com a equipe da CPT do projeto
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Para os cinco critérios da avaliação os seguintes métodos serão importantes:
Relevância
• Discussões grupais com comunidades visitadas e representantes de
comunidades não visitadas
• Entrevistas com diferentes atores
• Discussões com as equipes do projeto e o Conselho Regional
Efeitos
• Questionário enviado às equipas da avaliação antes da segunda missão
• Análises de tendências e visitas de campo com os grupos meta
• Grupos focais com representantes dos grupos não visitados
• Entrevistas com diferentes atores
Para analisar os efeitos através de análises de tendências e o questionário se
utilizarão os efeitos identificados nas relações causa-efeito, nos grupos focais e
nas entrevistas perguntas serão mais abertos, focando as mudanças na vida e no
entorno político-social
Eficácia
7. Antes da segunda missão: informes dos projetos sobre o estado atual dos
indicadores são enviados aos avaliadores
• Questionário enviado às equipas da avaliação antes da segunda missão
8. Análise e sistematização de documentos
• Reunião inicial com a equipe CPT
• Entrevistas com diferentes atores
• Visitas de campo, observações
Eficiência
• Reunião inicial com a equipe CPT
• Reunião com o Conselho Regional da CPT MA
• Reunião de devolução
• Análise e sistematização de documentos
• Cálculo de recursos empregados em relação aos logros (pelos
avaliadores)
Sustentabilidade
• Entrevistas com diferentes atores utilizando roteiro
• Entrevistas com as equipes dos projetos
• Análises de tendências com os grupos meta, analisando as tendências
esperadas no futuro
Para a seleção das pessoas a serem entrevistadas e dos grupos a serem visitados se combinaram
mecanismos e prazos entre os avaliadores e as equipes na oficina de Julho de 2014. Depois das
equipes enviarem listas dos grupos atendidos com informações sobre as linhas de trabalho, o nível
de sucesso e o município / a distancia do grupo, os avaliadores propõem uma seleção de seis grupos
a visitar por projeto, utilizando os critérios mencionados. As equipes dos projetos também realizarão
uma seleção. Depois, através dum diálogo entre avaliadores e equipes se fará a seleção final.
Os aspetos de gênero entram sobre todo na relevância, eficácia e efeitos e serão analisados no
marco das respectivas questões.
A seleção dos atores a serem entrevistados se realizará em base de listas de pessoas enviados pelas
equipes dos projetos até o 29 de Agosto segundo a análise de atores realizada durante a oficina
(anexo 7). Para a seleção das pessoas a entrevistar os avaliadores realizarão a priorização destas
listas.

6. Relatório da avaliação
Durante a oficina realizada em São Luís nos dás 28 e 29 de Julho com representantes dos cinco
projetos se concordou que será mais favorável fazer um relatório comum da avaliação com capítulos
comuns e alguns capítulos específicos para cada projeto. Depois das visitas nos cinco projetos se
realizará uma reunião de devolução com o conselho regional da CPT e as equipes (no 16 de
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Dezembro) onde se apresentam os resultados preliminares. Neste momento se discute também se
na opinião das CPTs será possível pôr diretamente o relatório na página web de MISEREOR ou se
antes for melhor eliminar ou tornar anónimos todas as referências a instituições e localidades
precisas.
Depois os avaliadores elaboram a versão preliminar do relatório de avaliação até o 20 de Janeiro de
2015. O relatório deve ser em língua Portuguesa e compreender aproximadamente entre 60 e 80
páginas (sem anexos). O avaliador alemão é responsável pela elaboração integral do relatório; a
avaliadora nacional contribuirá com algumas partes, conforme acordo prévio entre os membros da
equipe.
E proposto que a avaliadora nacional apresente e debate este relatório com a equipe da CPT em São
Luís. O avaliador alemão apresentará o relatório numa reunião com MISEREOR. Depois de
comentários dos parceiros maranhenses e de Misereor os avaliadores elaborarão a versão final do
relatório de avaliação. A estrutura proposta do relatório é:
Resume executivo (3 a 5 páginas)
1 Introdução
2 Contexto
3 Projetos avaliados
4 Metodologia da avaliação
5 Resultados gerais da CPT no Maranhão
5.1 Relevância
5.2 Efeitos
5.3 Eficácia
5.4 Eficiência
5.5. Sustentabilidade
6 Resultados específicos por projeto
6.1 CPT Balsas
6.2 CPT Grajaú
6.3 CPT Coroatá
6.4 CPT Pinheiro
6.5 CPT RegiOnal Maranhão
7 Conclusões e recomendações gerais
8 Recomendações específicos por projetos
8.1 CPT Balsas
8.2 CPT Grajaú
8.3 CPT Coroatá
8.4 CPT Pinheiro
8.5 CPT Regional Maranhão
Anexos: Termos de referência
Itinerário
Mapa do itinerário
Pessoas e comunidades contatadas
Informações sobre os projetos
Composição das equipes
Documentos consultados
Resultados de análises de tendências
Roteiro de entrevistas
Fotos (anexo separado par não sobrecarregar o relatório)
O relatório deve obedecer aos seguintes aspetos formais:

•
•
•
•

Capa (com número do projeto e da avaliação)
Páginas numeradas
Índice
Lista das abreviaturas usadas
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Anexo 2: Mapa do itinerário

Dioceses de Viana e
São Luís

Diocese de
Pinheiro

Diocese de
Coroatá

Diocese de
Grajaú

Diocese de
Balsas
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Anexo 3: Resultados das análises de tendências

AT1**
AT2
AT3
AT4
AT5
AT6
AT7
AT8
AT9
AT10
AT11
AT12
AT13
AT14
AT15
AT16

Comunidade ou grupo /
município
(Gado Bravinho/Balsas)**
Vila Nova/Riachão
Bacuri/São Raimundo
Margaridas do Cerrado/Loreto
Alegre/Riachão
Burití Corrente/Codó
Queimadas/Codó
Pontes/Pirapemas
Centro da Lagoa /Gov. Archer
Cajá / Dom Pedro
Belmonte / Amarante
Mariano dos Campos /Serrano
do MA
Ariquipá / Bequimão
São José de Brito / Turiaçu
Charco / São Vicente Ferrer
Marfim / Santa Ines

Organização
2008
1
3
5
4
4
4
2
1
1
1
2
1
3
2
2
2

2014
3
4
3
3,5
3
5
3
3
4
3
4

2020
4
4
4
5
5
5
4
4,5
5
4
5

4
4
3
3
3

5
5
5
5
4

Segurança da posse da terra*
2008
2014
2020
1
3
5
3
4
4
3
3
5
1
4
5
2
3
5
3
4
5
2
3
5
1
3
4
2
5
5
1
4
5
1
2
5
1
2
2
1
1

4
3,5
3
3
1

5
4
4
5
4

* AT9 e AT10 Acesso ao babaçu
** Gado Bravinho não foi considerado no calculo da media porque a comunidade é muita nova; foi
acompanhada pela CPT a partir de 2014.

AT1**
AT2
AT3
AT4
AT5
AT6
AT7
AT8
AT9
AT10
AT11
AT12
AT13
AT14
AT15
AT16

Comunidade ou grupo /
município
(Gado Bravinho/Balsas)**
Vila Nova/Riachão
Bacuri/São Raimundo
Margaridas do Cerrado/Loreto
Alegre/Riachão
Burití Corrente/Codó
Queimadas/Codó
Pontes/Pirapemas
Centro da Lagoa /Gov. Archer
Cajá / Dom Pedro
Belmonte / Amarante
Mariano dos Campos /Serrano
do MA
Ariquipá / Bequimão
São José de Brito / Turiaçu
Charco / São Vicente Ferrer
Marfim / Santa Ines

Incidência de Trabalho
Escravo
2008
2014
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2020

3
1
2
2

3
4
4
1

5
4
4
3

1
2

2
3

3
4

1
1

4
2

4
4

Alimentação
2008
3
2,5
5
2
2
3
3
1
4
2
1
3
3
5
1
2

2014
3
4
3
4,5
3,5
4
4
2
2
3
3

2020
5
5
4
5
5
5
5
5
1
4
5

4
4
4
4
3

5
4
5
5
4

Comunidade ou grupo /
município
AT1
AT2
AT3
AT4
AT5
AT6
AT7
AT8
AT9
AT10
AT11
AT12
AT13
AT14
AT15
AT16

AT1
AT2
AT3
AT4
AT5
AT6
AT7
AT8
AT9
AT10
AT11
AT12
AT13
AT14
AT15
AT16

(Gado Bravinho/Balsas)
Vila Nova/Riachão
Bacuri/São Raimundo
Margaridas do
Cerrado/Loreto
Alegre/Riachão
Burití Corrente/Codó
Queimadas/Codó
Pontes/Pirapemas
Centro da Lagoa /Gov. Archer
Cajá / Dom Pedro
Belmonte / Amarante
Mariano dos Campos /Serrano
do MA
Ariquipá / Bequimão
São José de Brito / Turiaçu
Charco / São Vicente Ferrer
Marfim / Santa Ines

(Gado Bravinho/Balsas)
Vila Nova/Riachão
Bacuri/São Raimundo
Margaridas do
Cerrado/Loreto
Alegre/Riachão
Burití Corrente/Codó
Queimadas/Codó
Pontes/Pirapemas
Centro da Lagoa /Gov. Archer
Cajá / Dom Pedro
Belmonte / Amarante
Mariano dos Campos /Serrano
do MA
Ariquipá / Bequimão
São José de Brito / Turiaçu
Charco / São Vicente Ferrer
Marfim / Santa Ines

Renda familiar
2008
2
3
2

Situação ambiental
2008
2014
4
3
4
4
2
4

2014
2
4
4

2020
3
4
5

2
2
2
2
1
4
2
1

3,5
3
3
3
2
3
3
2

5
5
5
5
5
1
4
4

2
3
3
2
1
4
2
2

4
3
4
4
1
1
3
4

5
4
5
5
3
1
2
5

1
2,5
3
1
2

3
3
3,5
3
3

5
4
4
5
4

3
3,5
4
2
3

2
2
3
3
2

3
3
4
4
4

Conflitos e violência
Situação da mulher
2008
2014
2020
2008
2014
3
2
3,5
3
2
2
4
5
3
4
1
1 ?
2
4

2020
3,5
5
5

3
3
3
1
2
2
4

4
2
3
1
4
4
1

5
3
2
4
5
5
5

2
2
3
2
1
3
2
2

1
2
4
1
3

2
3,5
4
3
1

4
4
5
4
4

3
3
2
4
2
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2020
4
2
5

4
3
4
3
3
4
4
3

5
5
5
4
4
5
5
5

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

AT1
AT2
AT3
AT4
AT5
AT6
AT7
AT8
AT9
AT10
AT11
AT12
AT13
AT14
AT15
AT16

Influência sobre a política
Projeto
Comunidade ou grupo /
município
2008
2014
2020 Balsas
(Gado Bravinho/Balsas)
2
3
4 Balsas
Vila Nova/Riachão
2
2
4 Balsas
Bacuri/São Raimundo
1,5
4
5 Balsas
Margaridas do
Cerrado/Loreto
1
3
4 Balsas
Alegre/Riachão
1
3
3 Balsas
Burití Corrente/Codó
2
4
5 Coroatá
Queimadas/Codó
1
1
1 Coroatá
Pontes/Pirapemas
1
3
5 Coroatá
Centro da Lagoa /Gov. Archer
2
3
4 Grajaú
Cajá / Dom Pedro
1
2
3 Grajaú
Belmonte / Amarante
2
2
4 Grajaú
Mariano dos Campos /Serrano
do MA
1
2
3 Pinheiro
Ariquipá / Bequimão
2
3
4 Pinheiro
São José de Brito / Turiaçu
1
2
4 Pinheiro
Charco / São Vicente Ferrer
1
3
4 Regional
Marfim / Santa Ines
2
4
5 Regional

94

Anexo 4: Roteiro de entrevistas
Avaliação CPT no Maranhão
1 Quais foram / são os temas importantes a trabalhar nas zonas rurais e com as comunidades rurais
do Maranhão faz seis anos (em 2008) e hoje?
2 Qual a importância da CPT para os grupos atendidos?
3 Mudanças no contexto do Maranhão durante os últimos anos e esperadas no futuro que são
importantes para o trabalho da CPT?
4 Como é a posição da CPT na sociedade e política do Maranhão hoje?
5 Como será o papel / a situação da CPT em Maranhão depois de 10 anos (em 2024)?
6 Quais mudanças foram produzidas na vida das comunidades pelo trabalho da CPT e por outros?
7 Quais mudanças negativas apareceram a partir dos impactos resultante do trabalho da CPT?
8 Quais são os efeitos da organização dos povos tradicionais e trabalhadores rurais sobre a conquista
de direitos?
9 Qual o impacto da conquista da terra / do território e da permanência nela para os camponeses?
10 Quais os efeitos e mudanças que a Campanha contra o Trabalho Escravo tem provocados?
11 Quais os efeitos do trabalho da CPT sobre a segurança alimentar e a renda familiar?
12 Quais os efeitos do trabalho da CPT sobre a preservação dos recursos naturais?
13 Quais os efeitos e mudanças em relação a conflitos e violência?
14 Quais os efeitos positivos e negativos do trabalho da CPT sobre a situação das mulheres?
15 Em que medida aumentaram as comunidades rurais sua influencia sobre a política municipal e
regional?
16 Quais os efeitos da articulação com a sociedade civil no Maranhão?
17 Em que linhas de trabalho da CPT lograram-se bons efeitos, em que linhas menos e porque?
18 Como se podem aumentar os efeitos da CPT no futuro?
19 Como se podem alcançar efeitos políticos e visibilidade mais fortes?
20 Chances e riscos duma fusão de projetos da CPT?
21 Em que medida os beneficiários dos projetos continuam ou vão continuar sua organização e os
efeitos descritos acima depois de terminado o apoio pela CPT?
22 Quais são riscos e ameaças à CPT e aos líderes camponeses no Maranhão e quais foram as
reações?
Somente para entrevistas com a CPT
Como podia ser uma possível fusão dos projetos (estrutura, custos, integração das outras dioceses,
efeitos regionais)?
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23 A regional das CPT tem as capacidades e potenciais estratégicas e administrativas para uma
acentuação de efeitos ao nível estadual?
24 Como é a situação do pessoal e dos voluntários?
25 Como realiza-se a seleção dos grupos a trabalhar / apoiar?
26 Quais são os critérios para terminar o apoio a um grupo (temporalidade)?
27 Existem possibilidades de captação de recursos com outros fundos para continuar o trabalho?
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