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RESUMO 

 
O contexto minerário na Serra do Gandarela evidencia múltiplos retrocessos nos 
marcos legais brasileiros. Assim, a percepção dos conflitos socioambientais do 
Quadrilátero Ferrífero – MG (QF) é uma das possíveis formas de educar, ao permitir 
a visualização e análise do cenário de transformações entremeadas com políticas 
neoliberais. O Parque Nacional Gandarela, em sua “essência” é uma conquista 
primordial para a restauração da Mata Atlântica, no que se refere à salvaguarda da 
geodiversidade e das florestas. Portanto, sem considerar as representações 
comunitárias locais, a região caminha para se tornar um caso único de 
sustentabilidade. Com esta ação, um grande geoparque se efetiva preservando o 
território ecológico das intempéries da mineração. O recorte elencado, efetivará a 
conservação da Mata Atlântica disponibilizando a paisagem para a análise educativa 
sob o formato do geoturismo. A metodologia utilizada nesta pesquisa consistiu em 
ampla revisão bibliográfica e documental, sobre a área em conflito intercalando 
trabalhos de campo. Como resultado propõe um corredor cultural e circuito ecológico 
na formação geológica começando na Serra do Gandarela como elemento 
emergencial, canalizando seu desdobramento para o restante do QF. 
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INTRODUÇÃO 

 
A dinâmica biológica e espacial da Serra do Gandarela e territórios de entorno 

é de suma importância para a Região Metropolitana de Belo Horizonte – MG com 
premissas principalmente direcionadas às vocações locais para o turismo 
pedagógico. A educação enquanto meio efetivo de formação de cidadãos promove 
em sua essência, a preparação para o ativismo, ou seja, a participação ativa na 
sociedade, permeando todos os aspectos e áreas da coletividade, sendo impossível 
não creditá-la ou ignorar sua relevância. Educar é emancipar criando canais de 
ativismo, ressiliência e resistências. Neste contexto é inevitável não dialogar com as 
múltiplas paisagens e suas dualidades. Paisagens da inclusão e paisagens da 
exclusão se contrapõem. Paisagens da degradação e paisagens da preservação se 
rebatem. Neste sentido, em trechos do Quadrilátero Aquífero, bem como em suas 
adjacências insere-se à tipologia da paisagem minerária opondo-se ao conceito de 
paisagem geológica (Figura 01). Ambas devem ser compreendidas enquanto 
espaços potencializadores de ações de educação e percepção ambiental no ambito 
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da educação emancipadora, formando agentes defensores. Para isto necessita-se 
uma breve caracterização pedagógica de cada uma delas e de suas essências 
contrárias. Após este entendimento socioambiental, evidencia-se contrariedades, 
com grupos distintos em confronto, e territorialidades em choque. Historicamente, 
nas Minas Gerais, qual paisagem se efetivará: Quadrilátero Ferrífero ou Quadrilátero 
Aquífero? Ecologia ou Economia? Araújo Júnior (2019, on line) sintetiza muito bem 
essa dicotomia: 

Ecologia significa “estudar a casa” e Economia significa “arrumar a casa”, 
ou, “colocar a casa em ordem”. Porém, em nossa sociedade estas duas 
palavras às vezes parecem incompatíveis.  
O físico Fritjof Capra, ao estabelecer em sua obra “The Web of Life (1996)”, 
as interdependências e os inter-relacionamentos entre os fenômenos 
sociais, culturais e ambientais, consegue como ninguém demonstrar o 
quanto podemos aprender com o Meio Ambiente. Um bom exemplo disso é 
nosso sistema econômico, que por não ter aprendido com o nosso sistema 
natural (ecossitema), acaba sendo ineficiente e pouco inteligente. 
Existe uma frase muito conhecida, que diz que na natureza nada se perde, 
tudo se transforma. Se dá certo na natureza, por que não pode dar certo na 
economia? É por desperdiçar tanto que estamos exaurindo nossas fontes 
de recursos e acabando com nosso ambiente natural, por isso, pensar em 
soluções contrárias ao desperdício é sinônimo de responsabilidade sócio 
ambiental que gera benefícios a coletividade e lucro para a empresa. 

 
Figura 01 – QF: Localização área de estudo 

 
Fonte: Fonseca (2010, p. 44) 

 
No tocante à área de estudo, enfatizando sua relevância pedagógica, o 

Quadrilátero Ferrífero, também conhecido como Quadrilátero Aquífero é uma região 
impar quanto os processos pretéritos de formação.  Em relação a composição 
geológica, segundo Noce et al.(1993), as rochas em sua maioria são resultantes do 
metamorfismo dos sedimentos depositados em distintos momentos, caracterizando 
rochas metassedimentares, subdivididas em supergrupos distintos por tempo de 
surgimento e material. Assim, tem-se o Supergrupo Rio das Velhas, com idade 
aproximada de 2,5 bilhões de anos, o Supergrupo Minas constituído no Proterozóico 
Inferior com formações entre 2,4 e 2,1 bilhões de anos e o Grupo Itacolomi com 
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aproximadamente 2 bilhões de anos. Além das rochas metassedimentares, Renger 
et al (1994) destacam a presença do embasamento cristalino exumado que é do tipo 
granito-gnaissico com rochas entre 2,9 bilhões de anos.  Todo este arcabouço 
geológico resulta em múltiplas e enriquecedoras práticas pedagógicas destinadas à 
percepção “in loco” do tempo de formação do planeta Terra, conjugando elementos 
de Ecologia, Geografia e História. O QF é uma região econômica de reconhecimento 
internacional, cuja extração contínua de matéria prima mineral demostra a 
percepção equivocada de consumo e descarte materializada a partir do 
entendimento de que a Terra é fonte inesgotável de riquezas, conforme atesta 
Araújo Júnior (2019, on line): 

Antes de planejar nossas atividades comerciais e industriais, devemos 
observar mais a natureza, pois nela, o que é resíduo para um ser vivo, 
serve de alimento ou fonte de energia para outro. Usando e reciclando 
continuamente cada molécula existente, os organismos vivem na Terra a 
bilhões de anos, agora o homem em poucas décadas está desequilibrando 
e degradando o ambiente, devido seus sistemas lineares de produção, onde 
se extrai a matéria prima, é confeccionado, vendido e consumido o produto, 
e no final disposto na natureza, geralmente de forma irregular.   
Cada vez mais a necessidade, tanto ambiental quanto econômica, obriga a 
pesquisa de novos materiais, onde seja planejado com antecedência sua 
reutilização após seu uso. As empresas estão tendo que se adaptar a nova 
realidade, organizando sistemas que utilizam menos energia, reutilizam a 
água, absorvem novamente seus resíduos em sua própria produção. Já 
existem muitas que descobriram que seus resíduos valiam mais que seu 
produto, e hoje dão ênfase na utilização do resíduo. 

 
A região destaca-se para além da extração minerária evidenciando cenários 

educativos em suas paisagens ecológicas e geológicas. Cada rocha se formata de 
maneira distinta perante os processos intemperizantes e erosivos que ocasionaram 
o esculpimento das atuais paisagens naturais. Em umas, a presença de serras 
longas e pontiagudas mantidas, sobretudo, pela proteção de cangas lateríticas, e em 
outras, vales rebaixados e achatados nos quais, se concentram depósitos 
superficiais hídricos. Desta condição advém a nomenclatura Quadrilátero Aquífero, 
proposta pelos ativistas e movimentos sociais. Mas é em subsuperfície que está a 
grande quantidade de água que além do sustento local abastece parte da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, a terceira maior aglomeração urbana do país. 
Devido a condição das rochas que proporciona boa filtragem, penetração e 
armazenamento, a região possui um grande aquífero com águas de qualidade, nos 
requisitos potabilidade e balneabilidade. A água delineia às paisagens locais, 
requisitos culturais diversificados (BRAGA, SILVA, ANDRADE, 2018). Beato et al. 
(2006) enfatizam que grande parte dos aquíferos ocorre nos itabiritos dispostos em 
camadas de espessuras variáveis, com excelente condição de armazenamento. O 
território se consolida como espaço de ativismos e resistências, com blocos 
antagônicos. De um lado defensores da água e da ecológica, e do outro os 
defensores da mineração e da economia. Como esta dualidade se formata e 
consolida?  
 

O Quadrilátero Aquífero (Ecologia) trabalha com a concepção de paisagens 
geológicas (associados à Topofília) agregando componentes da inclusão social, da 
preservação ambiental e da resistência econômica (figura 02). É uma tipologia que 
preza por gestão do patrimônio cultural e natural, pelas perspectivas ecológicas, 
educativas e turísticas e suas paisagens: 
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1. adotam a preservação, a proteção e a recuperação do meio ambiente 
construído e natural, agenciando a salvaguarda do patrimônio 
arqueológico, do patrimônio artístico, do patrimônio cultural, do 
patrimônio histórico e do patrimônio paisagístico;  

2. agenciam a regularização fundiária e a inclusão social no campo e nas 
cidades, com enfoque no desenvolvimento comunitário e nas 
comunidades tradicionais. 

3. buscam e questionam limites e padrões de produção, comportamento e 
consumo compatíveis com a sustentabilidade;  

4. complementam e integram atividades urbanas e rurais, numa rede 
única, com múltiplos diálogos e conexões;  

5. corrigem e evitam as distorções do crescimento urbano-rural 
degradante, como a perda dos marcos simbólicos, a desconstrução 
das identidades e a descaracterização dos lugares;  

6. intensificam o replanejamento socioeconômico das aglomerações 
urbanas, microrregiões e regiões metropolitanas, a partir de novas 
matrizes geradoras de emprego e renda; 

7. permitem a cooperação democrática entre todos os setores da 
sociedade: público, privado e terceiro setor;  

8. promovem a gestão compartilhada por meio de associações 
representativas e da participação direta da população, com ênfase nos 
ativistas sociais e nas lideranças comunitárias;  
 
Figura 02 – Paisagem Geológica do Parque Estadual Serra do Rola Moça, Noroeste 

do QF 

 
Fonte: Fonseca (2010, p. 65) 

 
O Quadrilátero Ferrífero (Economia), por sua vez, impõe o conceito de 

paisagens minerárias (adjuntos à Topofobia e Topocídio) se configura nas paisagens 
da exclusão, da degradação e da extinção (figura 03). Destacam-se ações, 
procedimentos e protocolos que: 

1. apresentam seus efeitos desastrosos e negativos sobre o meio 
ambiente, mesmo com o cumprimento de todas as prerrogativas legais 
em vigor;  
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2. delineiam a flexibilização da legislação e do planejamento ambiental no 
sentido obrigatório de anular, compensar, minimizar, mitigar  ou reduzir 
os problemas socioambientais; 

3. estimulam direta e indiretamente o desenvolvimento desordenado das 
cidades, comunidades, distritos e povoados, adjacentes de modo a 
ampliar as mazelas e conflitos; 

4. exibem a ilusão quanto à geração de emprego e renda, aquecimento 
econômico local e melhorias na infraestrutura; 

5. explicitam a sinergia existente entre os governos e à iniciativa privada, 
quando estes atendem majoritariamente a interesses de pequenos 
grupos econômicos;  

6. expõem a falsa expectativa de ampliação de população 
economicamente ocupada, com impactos diretos na população com 
baixa escolaridade; 

7. intensificam a urbanização de áreas naturais, com impactos sobre 
ecossistemas representativos e com baixas nos índices locais de 
biodiversidade. 

8. potencializam Impactos sobre serviços ecossistêmicos primordiais para 
os centros urbanos, em especial, o abastecimento de água.  

 
Muitas vezes, como percebido na figura 03, o negligente processo minerário, 

após o exaurimento das jazidas, abandona áreas que não são fiscalizadas pelo 
Poder Público para o cumprimento legal da devida recuperação desses espaços. A 
figura 03, mostra a degradação ambiental ocasionada pelo abandono de uma área 
de mineração há anos, onde nenhuma ação de recuperação ou minimização dos 
impactos negativos foi observada. Como consequência disso, ocorre atualmente o 
desmoronamento das bordas adjacentes à cava minerária ocasionando a excessiva 
deposição de sedimentos à jusante nos córregos e ribeirões que escoam pelo 
povoado de Casa Branca, pertencente ao município de Brumadinho.  

 
Figura 03 – Paisagem Minerária no interior do Parque Estadual Serra do Rola Moça, 

Noroeste do QF 

 
Fonte: Fonseca (2010, p. 73) 
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OBJETIVO 
 
Entender como a mineração inviabiliza a paisagem educadora no Quadrilátero 
Ferrífero e quais resistências e movimentos ativistas estão sendo gestadas para a 
preservação e a gestão do patrimônio formando um futuro corredor cultural e um 
circuito ecológico. 
 
JUSTIFICATIVA 
 

Nunca foi tão necessário perceber às diferentes formas de visualizar e 
analisar as razões que ampliam o conflito societário que se efetiva no âmbito do 
Quadrilátero Ferrífero. Assim pela contrariedade de ambos os conceitos, a paisagem 
é destituída de seus atributos naturais e educacionais e entendida apenas sob o 
aspecto econômico. E tessituras contraditórias se evidenciam e explicitam diversas 
forças e tensões protagonizando antagonismos. Em um trecho da Rodovia Federal 
BR 040, entre a Serra do Curral e a Serra das Serrinhas, no sentido Belo 
Horizonte/Ribeirão do Eixo (Itabirito) localizada na Porção Sudoeste do Quadrilátero 
Ferrífero ocorre uma expansão ideológica e mercadológica da égide minerária, sem 
precedentes. Trata-se do Distrito Industrial e Minerário de Ribeirão do Eixo, 
localizado ao pé da serra da Moeda. O movimento ativista tem denunicado que após 
a instalação do parque industrial da Coca Cola, em Água Limpa, houve redução na 
vazão de várias nascentes e corpos d’água. A área geográfica em questão abrange 
grandes extensões dos municípios de Belo Vale, Brumadinho, Congonhas do 
Campo, Conselheiro Lafaiete, Entre Rios de Minas, Itabirito, Jeceaba, Moeda, Nova 
Lima, Ouro Branco e São Brás do Suaçuí, comprometendo significativas paisagens 
e patrimônios da Mineiridade. Novas unidades industriais como a Valourec & 
Sumimoto do Brasil (antiga Mannesmann) endossam o que poderia se chamar de 
paisagem cultural capitalista. Como consolidação desse processo, áreas naturais de 
pequenas urbes mineiras estão sendo inseridas e afetadas pela implantação de um 
ou mais empreendimentos minerários e atividades ou equipamentos urbano-
industriais correlacionados.  

 
É dever do estado mediar eventuais conflitos de interesse. Assim, de acordo 

com a lei, o plano diretor deveria englobar os territórios desses municípios como um 
todo, como aparato obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes; para 
urbes integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; para cidades 
integrantes de áreas de especial interesse turístico e para aquelas influenciadas por 
empreendimentos com impacto socioambiental regional ou nacional. Em síntese 
está direcionada a reforçar os direitos humanos relacionados direta e indiretamente 
à qualidade de vida urbano-rural que garantam o direito a territórios sustentáveis, 
tanto no campo quanto nas cidades.  

 
A literatura aponta significativamente a gestão democrática dessas cidades 

com a participação efetiva ocorrendo em órgãos colegiados, através de audiências, 
conferências, consultas públicas e debates, nos níveis estaduais, municipais e 
nacionais. A participação dos munícipes sobre diferentes assuntos urbano-rurais se 
efetiva em iniciativas populares, projetos de lei, planos e programas. Mas a realidade 
ambiental e de desenvolvimento urbano-rural é outra. Por um lado, interesses 
minoritários e por outro, parcela significativa da população violada em seus direitos 
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fundamentais, muitas vezes coniventes com a questão. Então a sociedade se 
reorganiza e parte para o enfrentamento através do ativismo e das forças de 
resitencias, principalmente em locais de patrimõnios singulares, comunidades 
tradicionais e paisagens simbólicas. As principais mobilizações tem se empenhado 
na preservação da Serra da Moeda (QF/Oeste) e Serra do Gandarela (QF/Leste). 
Atualmente encontram-se em ação no QF, os seguintes movimentos: Abrace a Serra 
da Moeda, AMA ARCA, MACACA  - Movimento Artístico, Cultural e Ambiental de 
Caeté, Movimento Gandarela, Projeto Manuelzão – UFMG, Rede Ação Ambiental, 
Revista Quadrilátero, dentre inúmeros outros.  
 
METODOLOGIA 

 
A primeira parte metodológica compõe-se de uma revisão bibliográfica sobre 

a expansão da égide mineradora para outras áreas do estado. Os pesquisadores 
desta vertente alegam que a região atribuída ao centro mineiro e historicamente 
relacionada à formação das Minas Gerais, como Ouro Preto, Raposos, Rio Acima e 
Sabará, viveram dias pretéritos de glória quando se abundavam veios auríferos nos 
vales e cursos d’água. Uma rede urbana primária se consolidou formando as duas 
primeiras capitais do estado. A parceria com os ingleses trouxe novas projeções e 
com o esgotamento do ouro, a região se ressignificou economicamente e 
culturalmente a partir do ferro e do manganês. Mas depois de décadas de 
exploração contínuas, as jazidas centrais demostram perspectivas de saturação. 
Novos caminhos se fazem nas mais diferentes direções com projeções de impactos 
sobre novas áreas minerárias como a bacia do Rio Santo Antônio e o vale do Rio 
Peixe Bravo. Longe de atender aos parques industriais de Belo Horizonte, Betim, 
Contagem, e do país, os minérios explorados na região do Quadrilátero Ferrífero 
destinam-se, sobretudo à exportação. 

 
Essa primeira parte dedica-se a discutir elementos do futuro corredor cultural. 

Neste contexto, acerca dos conflitos da égide minerária, esta parte centra-se em 
autores como Araújo Júnior (2019), Azevedo et al (2012), Fonseca (2010), História 
Mais (2019), Muralt (2019) e Rede Ação Ambiental (2019) com análises 
relacionadas à historicidade do período pré-colonial e sua reconfiguração que 
formatou o atual conflito entre ecologia e economia. Todo esse referencial traz 
importâncias reflexões sobre meio ambiente e responsabilidade social destacando 
potenciais locais para a interpretação que efetive a valorização do geoturismo, 
amplie os parques estaduais fazendo com que suas paisagens e serras se efetivem 
como pacto numa perspectiva de projeto denominado de Geoparque.  

 
A segunda parte discorre bibliograficamente sobre os novos conflitos que se 

materializam na região de Barão de Cocais, Caeté, Itabira, João Monlevade, 
Mariana, Santa Bárbara, parte delas inseridas no Circuito Entre Serras.  Este circuito 
por sua vez traz aspectos dominantes da paisagem que precisam ser direcionados 
para a promoção da qualidade de vida, sustentabilidade e preservação da paisagem 
e do patrimônio. A região abriga um santuário ecológico formado pelo Corredor 
Caraça/Gandarela. São múltiplos intercâmbios em turismo: cultural, ecológico, 
esportes e aventura, geológico, pedagógico, religioso, rural e solidário. Mas, 
lamentavelmente, as serras e serrinhas se curvam perante o capital perverso, na 
maioria das vezes com o aval de parte da população local. Neste contexto, atores 
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sociais de extrema relevância passam desapercebidos do imaginário social e 
negligenciados de suas nuances históricas e de suas militâncias em favor da 
igualdade, da sustentabilidade, da justiça e da qualidade de vida. Resistam e 
insistam!  
 

 
Essa segunda parte destina-se a apresentar questões do circuito ecológico. 

Neste sentido, a nova expansão que se materializa é destacada nos Municípios de 
Caeté, Itabirito, Mariana, Nova Lima, Ouro Preto, Raposos, Rio Acima e Santa 
Bárbara (adjacências do Parque Nacional da Serra do Gandarela), por escritos de  
Andrade (2017) Andrade e Fonseca (2013), Andrade e Fonseca (2017), APREMAVI 
(2019), Fonseca (2014), IBAMA (1989), Instituto Socioambiental (2001), ESALQ/USP 
(2009), Ministério de Meio Ambiente (2001), Decreto Federal de 13 de Outubro de 
2014, Serviço Público Federal e Ministério do Meio Ambiente (2019) e a Fundação 
SOS Mata Atlântica (2009), quando estes atestam que o meio ambiente e a 
continuidade da vida somente se efetivam através da preservação da mata atlântica. 
O bioma da Mata Atlântica dispõe de espécies da fauna brasileira catalogadas na 
lista oficial de ameaçada de extinção, sendo indispensável a proteção de sua 
ecologia e sua imediata restauração florestal.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
É preciso revitalizar projetos de política urbano-rural, nos níveis nacional, 

estadual e municipal. É tempo, mas do nunca, de questionar esses entraves 
socioambientais com vistas a retomada de direitos fundamentais que preconizam o 
verdadeiro valor da vida sem extirpar o outro. O outro, é elo de um projeto maior, 
que não pode ser ocultado, negligenciado, desconstruído, deturpado. A Rede Ação 
Ambiental, dentro do âmbito do Corredor Cultural e Circuito Ecológico do 
Quadrilátero Aquífero, em sintonia com as discussões empreendidas em favor da 
área do Geoparque QF (Figura 04) destaca algumas ideias para serem discutidas 
com a coletividade, como: 

• criar um fórum metropolitano de meio ambiente formado por ONG’s, associações 
comunitárias, órgãos públicos ligados ao meio ambiente e cidadãos comuns;  

• designar um grupo para a elaboração do zoneamento ecológico econômico do 
Quadrilátero Aquífero;  

• estudar a criação, implantação e gestão de parques metropolitanos;  

• indicar uma frente para a preparação do plano diretor metropolitano do 
Quadrilátero Aquífero;  

• Instituir uma superintendência metropolitana de meio ambiente a ser instituída 
pelo governo federal ou estadual com os seguintes objetivos: criação, 
implantação e gestão de APA’s (áreas de proteção ambiental) metropolitanas;  

• nomear uma rede metropolitana de meio ambiente: de intercâmbio permanente 
entre ONG’s;  

Figura 04 – Proposta de Geoparque do QF 
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Fonte: Azevedo et al (2012, p. 186) 

 
Sobretudo, duas sugestões que viabilizam a formação do corredor cultural e 

do circuito ecológico (Quadro), o primeiro refere-se à mudança do nome da APA Sul 
RMBH - Área de Proteção Ambiental do Eixo Sul da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte criada pelo Governo estadual em 08 de junho de 1994, que passaria a se 
denominar APA Quadrilátero Aquifero e o segundo, a criação do Parque Estadual 
Presidente Wencelsau Brás (Parque Estadual da Serra do Curral), autorizado pela 
Lei Estadual nª 7.041 de 19 de julho de 1977. As ações de ativismo e resistencia 
sinalizam principalmente a criação de novas unidades de conservação, em especial, 
parques com áreas de sustentabilidade no entorno. 

 
Corredor 
cultural 

Circuito ecológico Localização 

Leste P.N. Serra do Gandarela Serras do Caraça e do Gandarela 

Nordeste P.E. Serra dos Cocais Serra dos Cocais e Bacia Sedimetar do Fonseca 

Noroeste P.E. Serra Azul  Serras do Itatiaiuçu, de Igarapé, da Conquista, das 
Farofas  

Noroeste  P.E. Serra da Calçada Serras da Calçada, da Mutuca,  

Noroeste P.E. Três Irmãos  Serras Jangada, Tres Irmãos, Funil  

Norte P.E. Serra da Piedade Serra da Piedade  

Norte P.E. Serra do Curral Serras do Curral, do Taquaril 

Oeste  P.E. Serra Rola Moça Serras Água Quente, das Andorinhas, Jatobá, José Vieira, 
Rola Moça, 

Oeste P.E. Serra da Moeda Serra da Moeda, das Serrinhas, das Almas,  

Sudoeste P.E. Serra Casa de Pedra Serras Casa de Pedra, Esmeril, Gambá, Gil, Pedras de 
Cevar, Tapera 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
É momenro de movimento em prol de todos os meios que fortaleçam os atores 
envolvidos na militância e resistência, resguardando-lhes o direito de ativismo e de 
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luta. Basta lembar as mais de 300 vidas humanas perdidas em Córrego do Feijão 
em 2019. Portanto, são histórias que jamais poderão ser esquecidas, mas sempre 
lembradas como motivação para a luta futura. A luta neste país, é terreno obscuro 
permeando por anulação, boicote, coerção, intimidação, perseguição, enfim por 
violências múltiplas. E quem se lança na batalha, dança ritmos que se alternam e se 
arriscam entre morte e vida. Não deveria ser assim, mas infelizmente, o é. Quantos 
foram e serão exterminados com intuito de silenciar suas vozes, e de intimidar os 
que estão nas trincheiras de uma guerra sem fim. Levantaram-se soldados, no meio 
do discurso do ódio, da intolerância, da discriminação para hastear a bandeira da 
paz e dos direitos fundamentais. E por mais que busquemos a paz, os que se 
opõem a ela nos intimidarão.  
 
Resistamos à Paisagem minerária que degrada nosso horizonte! Na militância em 
tempos de “militarismo”, que ativistas socioambientais, socioculturais, 
socioeducacionais e sociopolíticos, assim como as forças de resistência sejam 
reconhecidas. E jamais esquecidas. Ativista que veste a camisa em defesa do 
patrimônio e de novas premissas sociais e ambientais! Ativista que nos honra com 
sua biografia de zelo e de solidariedade. Ativista, resista!  Pelo ferrífero Quadrilatero 
Aquifero, insista! 
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