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o Investir e apostar no potencial de lideranças à frente das comunida-
des tradicionais e povos amazônicos para a superação dos desafios 
impostos a essas populações. Essa é a proposta do LIDERAR. Em 
uma região permeada por conflitos territoriais e pressionada por in-
teresses econômicos, é fundamental reconhecer e destacar o papel 
desses líderes como articuladores de mudanças e promotores da 
preservação do patrimônio ambiental e do bem-estar social.

Este livreto é uma homenagem às quinze lideranças que participa-
ram do programa em 2014. São homens e mulheres extrativistas, 
indígenas, ribeirinhos e trabalhadores rurais que com sabedoria e 
coragem representam os interesses coletivos de seu povo; lutam 
incansavelmente pelo acesso a direitos básicos; e travam batalhas 

contínuas na busca de mais qualidade de vida para suas regiões, no 
Pará e no Amazonas, áreas calejadas pelos impactos dos grandes 
empreendimentos de infraestrutura, do desmatamento e das dis-
putas territoriais. 

Vamos celebrar essas gentes brasileiras de Anapú, Barcarena, Boca 
do Acre, Gurupá, Humaitá, Juruti, Lábrea, Manicoré, Novo Aripuanã, 
Porto de Moz e São Felix do Xingu! Gente que não esmorece diante 
das dificuldades, que acredita na força da união e que nos inspira a 
nunca duvidar que é possível sim, caminhar e construir juntos um 
futuro melhor para todos.



Integrante de uma família de catorze pessoas, Adriano Brito 
Fernandes tem suas raízes na vida do campo. Inspirado pelo 
modo de vida dos pais, ele percebeu muito cedo a importância 
do trabalho em equipe e da luta por melhorias de vida para as 
pessoas de sua comunidade.

Concluiu o ensino médio na cidade grande, mas logo retornou 
ao campo, onde hoje vive com a sua família.  Tornou-se 
liderança, movido pelo sonho de representar sua classe. Como 
secretário do sindicato de Barcarena, município a 100 km de 
Belém, organiza palestras e encontros para informar os cam-
poneses da região. 

“A percepção da vida e das dificuldades do trabalhador do 
campo só é sentida com o engajamento em movimentos 
sociais”, afirma Adriano. Embora nem sempre seja fácil estar 
em posição de liderança, se sente recompensado quando a 
comunidade reconhece seu esforço.

“Passamos por várias dificuldades, mas vamos superando. A 
maior alegria das lideranças é receber o apoio daqueles que 
nós representamos”. Quando questionado sobre qual o seu 
maior sonho, Adriano diz que deseja que todas as pessoas 
tenham uma moradia digna e possam sustentar suas famílias.

Comunidade Arapajó, Ilha 
de Trambioca, município 
de Barcarena, estado do 
Pará
Secretário de Política 
Agrária do Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalha-
doras Rurais do Município 
de Barcarena (STTR)

Adriano Brito Fernandes, 29 anos

Tenharin da aldeia Igarapé-Preto, a 330 km da cidade de 
Humaitá, Cleudo Alves de Souza é figura atuante nos movi-
mentos políticos. Apesar de recente, sua atuação na política 
se deve principalmente ao desejo de despertar no seu povo a 
vontade de lutar por seus direitos e por melhorias em sua 
comunidade.

O lugar onde vive, uma terra indígena que já foi explorada por 
mineradores, sofre com impactos ambientais. “Sempre 
quando queremos alguma melhoria, nos juntamos, pois só 
assim temos força para conseguir algo”, afirma. Concluiu 
recentemente o Curso Básico de Formação em Política Nacio-
nal de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas e 
pretende iniciar discussões na aldeia sobre como viver de um 
modo sustentável e adaptado à cultura de seu povo. 

Nas reuniões que promove em sua comunidade participam 
crianças, professores, agentes de saúde, caciques, mulheres, 
lideranças, entre outros. Esses encontros antes não eram tão 
valorizados, mas hoje todos fazem questão de participar, o 
que estimula Cleudo a continuar seu trabalho.

Quanto à inspiração para lutar, Cleudo diz que deve tudo isso 
ao seu pai, que foi seu maior incentivador a seguir essa ideia 
de liderança. “Ele foi meu ponto de referência.”

Terra Indígena Tenharin 
do Igarapé-preto, municí-
pio de Humaitá, estado do 
Amazonas

Vice-presidente da Asso-
ciação do Povo Indígena 
Tenharin do Igarapé-Preto 
(APITIPRE)

Cleudo Alves de Souza Tenharin, 29 anos



Agricultor, casado com uma professora e pai de uma menina 
de seis anos, Fábio Lourenço de Souza, embora tenha traba-
lhado por muito tempo no comércio, sempre teve fascínio 
pelas lutas sociais. Foi assim que chegou à região de Anapu, 
onde entrou em contato com o trabalho da Irmã Dorothy 
Stang. 

Logo no início deparou-se com as dificuldades de infraestru-
tura, finanças, saúde e educação e o incomodava ver pessoas 
de fora tomando as decisões pela comunidade. Seu envolvi-
mento com a luta social foi inevitável. “Descobri que só me 
integrando às associações eu poderia saber o que estava 
acontecendo e conhecer o que eu poderia fazer pela comuni-
dade”, conta Fábio. A dedicação em prol do coletivo o levou à 
presidência da associação. “O trabalho na comunidade não 
tem sido fácil, pois além dos problemas internos, financeiros 
e de infraestrutura, somos constantemente atacados por 
grileiros e madeireiros”, afirma.

A região de Anapu é palco de conflitos acirrados pela disputa 
de terra, devido a seu grande potencial florestal. Empresários, 
grileiros e especuladores tentam a todo custo dificultar o 
acesso às políticas públicas. No entanto, segundo Fábio, a 
organização social tem garantido algumas conquistas como 
postos de saúde, medicamentos, qualificação profissional e a 
construção de escolas.

Comunidade Santo Antônio, 
Projeto de Desenvolvimento 
Sustentável (PDS) Anapu I 
(Esperança), município de 
Anapu, estado do Pará

Presidente da Associação 
Agroecológica dos Trabalhadores 
Rurais da Comunidade Santo 
Antônio do PDS Anapu I 
(Esperança)

Fábio Lourenço de Souza, 31 anos

A história de Francisco de Souza Jamamadi como líder 
indígena começa aos 13 anos de idade, incentivado pela 
carência de lideranças de sua etnia no município de Boca do 
Acre. Apesar das dificuldades enfrentadas, principalmente 
por falta de recursos, Francisco já representa seu povo há 
quinze anos, com atuação cada vez mais expressiva no movi-
mento indígena regional.

Em sua família, todos trabalham com a terra e tiram o susten-
to da plantação de banana, mandioca, farinha e açaí. Sua 
maior fonte de inspiração são seus pais. A perda recente do 
pai faz com que Francisco se inspire ainda mais nos ensina-
mentos dele e assim busque lutar por melhorias não só para 
seu povo, mas para as comunidades que existem ao redor. 
“Pretendo buscar projetos que realmente ajudem as pessoas 
da comunidade e que não venham nos prejudicar”, relata.

Sua comunidade enfrenta hoje uma difícil batalha relacionada 
à BR-317, que corta duas terras indígenas e gera impactos para 
outras dez, causando assim um grande transtorno para os 
povos indígenas do município. Francisco tem lutado pela 
garantia dos direitos dos povos indígenas frente aos impactos 
da BR. “Eu acho que das políticas públicas a mais importante 
seria a demarcação de terras e o plano de gestão territorial e 
ambiental de terras indígenas”, afirma.

Comunidade Maracajú II, 
município de Boca do 
Acre, estado do Amazonas

Vice coordenador da 
Associação dos Povos 
Indígenas Apurinã e 
Jamamadi de Boca do 
Acre (OPIAJBAM)

Francisco de Souza Jamamadi, 30 anos



Paraense nascido em Belém, Heraldo Pantoja da Costa vive 
hoje em uma comunidade do município de Gurupá. Inspira-
do por seu pai, que foi presidente do sindicato, por sua mãe 
e por seus dois filhos, Heraldo desde adolescente já tinha 
iniciativa para trabalhar com pessoas. 

Foi catequista de crianças e depois assumiu a coordenação 
do grupo de jovens da comunidade. “Foi uma experiência 
muito importante de conhecimento e de mobilização, já que 
este grupo de jovens se tornou uma referência”, relata.

Heraldo é atuante nos movimentos sociais que lutam por 
melhorias principalmente na área ambiental. Destaca, com 
emoção, reivindicações históricas como o Primeiro Grito dos 
Povos das Águas e das Florestas, e o resgate da pauta de 
políticas públicas por meio das manifestações populares 
realizadas em 04 e 05 de outubro de 2011, na operação Cida-
dania Xingu, em Gurupá. Ressalta ainda a conquista de uma 
linha de financiamento aos criadores de peixes, junto ao 
Banco da Amazônia de Altamira.

Heraldo sonha ser uma liderança capaz de realizar ações 
para os trabalhadores rurais do município de Gurupá. 
“Representar os trabalhadores rurais é um orgulho muito 
grande. É muito bom poder compartilhar momentos de 
conquistas e de ações com essa classe tão importante para o 
Brasil”, afirma.

Comunidade Nossa Senhora de 
Nazaré do Gurupá-Miri, 
município de Gurupá, 
estado do Pará

Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras 
Rurais Agroextrativistas de 
Gurupá

Heraldo Pantoja da Costa, 34 anos

Filha de trabalhadores rurais, Maria Creusa da Gama Ribeiro 
define o lugar onde vive como “de água e terra firme”. Passa 
pela região, o Rio Acaraí, um dos afluentes do Xingu e as 
divisas do município alcançam a foz do Rio Amazonas.

Agroextrativista, nascida na zona rural, Creusa é casada e tem 
um filho. Encontrou na escassez de peixe no rio Acaraí e na 
retirada de madeira ilegal a motivação que precisava para se 
engajar na luta social. Participou ativamente da criação da 
Reserva Extrativista Verde Para Sempre. Busca representar 
todas as pessoas, sem distinção. “Faço isso porque as pesso-
as que moram na comunidade estavam perdendo sua maior 
fonte de riqueza: sua terra. O trabalho tem sido muito intenso, 
pois atendemos 79 comunidades ao todo”, relata Creusa.

Creusa orgulha-se hoje em ver seu trabalho reconhecido 
dentro e fora do município e as conquistas alcançadas. No 
entanto, a luta nem sempre tem sido fácil. Para ela, a falta de 
recursos humanos é um problema. “Poucas pessoas disponi-
bilizam tempo para fazer o trabalho que a gente faz”, conta. A 
falta de implementação das políticas públicas nas áreas da 
saúde, educação e regularização fundiária são outros entra-
ves. Por fim, Creusa sonha com uma universidade para todos, 
sem distinção de raça, cor e religião.

Comunidade Por Ti Meu 
Deus Rio Acaraí, município 
de Porto de Moz, estado 
do Pará

Secretária do Comitê de 
Desenvolvimento Susten-
tável (CDS)

Maria Creusa da Gama Ribeiro, 45 anos



Solange Maria Gonçalves Ghira Borges nasceu numa praia de 
pescadores em Bragança, no Pará, mas sua luta tem sido no 
Amazonas. Mãe de quatro filhos, ela trabalha com a agricul-
tura familiar na produção de banana, mandioca, pupunha, 
açaí, abacate, cupuaçu e cacau. 

Seu maior sonho é ser uma liderança capaz de representar os 
povos que vivem da agricultura e do extrativismo de forma 
sustentável. Uma das suas fontes de inspiração é a ex-sena-
dora Marina Silva, porque considera que ela coloca o meio 
ambiente como uma conquista. “O que me levou a ser uma 
liderança foi ver a necessidade das comunidades de se orga-
nizarem para assim resgatarem seus valores, serem cons-
cientes dos seus direitos, da sua força como coletivo e princi-
palmente para que melhorassem sua qualidade de vida”, 
explicou.

Um dos maiores problemas para a reserva extrativista onde 
vive é ter os castanhais e seringais fora dos limites de demar-
cação da unidade, gerando conflitos por ser uma das princi-
pais fontes de renda das comunidades. “A falta de regulariza-
ção fundiária, principalmente nas áreas tituladas e a lentidão 
do órgão gestor nesse processo tem se tornado uma bola de 
neve”, afirmou. 

Comunidade Manithiã, 
município de Boca do Acre, 
estado do Amazonas

Secretária da Associação dos 
Produtores e Produtoras 
Rurais Extrativistas da 
Reserva Extrativista (RESEX) 
Arapixi

Solange Maria Gonçalves Ghira 

Borges, 45 anos

Nascido em São Geraldo do Araguaia, Ilson Martins Silva é 
casado e pai de dois filhos. Vem de uma família religiosa, filho 
de pais maranhenses, mãe dona de casa e que também foi 
dirigente da igreja católica. Tem o pai e a avó como fonte de 
inspiração. Desde pequeno acompanhou os movimentos 
sociais e participou das atividades em sua comunidade. Foi 
daí desenvolvendo seu espírito de liderança.

Ilson se sente bem e gosta do que faz. Hoje ele procura repre-
sentar as pessoas da comunidade, principalmente os mais 
necessitados. Além do sonho de dar uma moradia digna para 
a família, Ilson pretende estruturar mais a cooperativa e 
melhorar a vida dos cooperados. 

Sua comunidade, localizada a 24 km da cidade de São Felix do 
Xingu e com 142 famílias de agricultores, tem hoje como prin-
cipal fonte de trabalho o manejo do cacau e da castanha. “No 
último ano, a cooperativa comercializou 764 toneladas de 
cacau. Chegamos até aqui graças à organização interna da 
nossa comunidade”, complementa.

No entanto, Ilson destaca a falta de recursos para o município. 
Como líder, tenta focar seu trabalho na gestão, capacitando 
pessoas e buscando apoio de algumas entidades e parceiros 
para enfrentar um dos principais desafios do município, que é 
sair do arco do desmatamento. 

Comunidade Maguari, 
município de São Félix do 
Xingu, estado do Pará

Conselheiro fiscal da 
Cooperativa Alternativa 
dos Pequenos Produtores 
Rurais Urbanos (CAPPRU)

Ilson Martins Silva, 33 anos



Um lugar quente, mas cercado de água e com muitos rios. 
Assim Regiane Alves Ribeiro define Manicoré, lugar onde 
nasceu. Trabalhou em Manaus, mas uma tuberculose a fez 
regressar à sua terra. Foi então que se apaixonou novamente 
pelo lugar e decidiu ficar. 

Conheceu um grupo de artesãs e costureiras. Por não saber 
costurar nem fazer artesanato, representava o grupo e parti-
cipava de feiras pelo Brasil. Mais tarde foi incentivada a 
ocupar o posto de presidente da cooperativa.

Os sete meses que passou em Manaus para formalizar a 
cooperativa valeram a pena. “Fomos representar o Amazonas 
em Paris. Conseguimos o CNPJ uma semana antes da feira. 
Essa foi uma grande conquista”, afirma. 

Além de seu pai, que foi pescador, Regiane recebe inspiração 
de Patrícia Guimarães, que conheceu durante uma feira. 
“Conhecer a história dela ajudou a me dedicar mais ao traba-
lho. A força que ela tinha me inspirou”, revela. Regiane nutre o 
sonho de ver seu povo mais unido.

Há nove anos na cooperativa, Regiane já sabe costurar e fazer 
artesanato. “É um trabalho de segmento natural com fibras e 
sementes. Nós não usamos plástico. Nosso trabalho é 
agroextrativista porque nós extraímos do meio ambiente as 
fibras e as sementes da Amazônia”, explica.

Município de Manicoré, estado 
do Amazonas

Presidente da Cooperativa das 
Mulheres Agroextrativistas, 
Costureiras e Artesãs de 
Manicoré (COMACAM)

Regiane Alves Ribeiro, 30 anos 

Nasceu em Belém, mas ainda com oito dias de vida, Mário 
Assunção do Espírito Santo voltou para o município de 
Barcarena, lugar onde seu tataravô, Manoel Joaquim, deixou 
o maior legado da família: um pedaço de terra na comunidade 
São Lourenço. Mário tem orgulho de dizer que é agricultor, 
uma tradição que é passada de geração em geração.

Sua maior inspiração é a avó Silvia Correia dos Santos, que 
criou os cinco filhos sozinha, tirando o sustento da roça e da 
criação de gado, além de ser parteira, benzedeira e pajé. 
Entrou para a luta social após a morte de um primo atuante 
no movimento. Após oito meses de luto, decidiram agir. “A 
bandeira não pode parar, não pode ficar no chão”, conta. 

A falta de regularização fundiária é um desafio, pois há uma 
ocupação desordenada das terras no município. Mário espera 
que o Fórum Intersetorial de Barcarena vire de fato um 
espaço de diálogo e proposições de melhorias para a região. 
“Nós unimos poder público, iniciativa privada e sociedade 
civil pra discutir as responsabilidades sociais e o papel de 
cada um nos problemas do empreendimento”, explicou.

Sobre ser líder, Mário não hesita, batendo com orgulho a mão 
sobre o pulso, “tá na veia. É paixão, é burrice, é amor. Não dá 
pra explicar. Tu sais da tua casa, tu sais sem deixar um ovo 
pra teu filho comer. Mas tu vais”, diz emocionado.

Comunidade São Lourenço, 
município de Barcarena, 
estado do Pará

Vice presidente da Associa-
ção dos Moradores Rurais 
de São Lourenço

Mário Assunção do Espírito Santo, 39 anos



A jovem Apurinã, Raimunda Pereira Lima, é a caçula de uma 
família de catorze irmãos. Nasceu na cidade de Lábrea, sul do 
Amazonas, mas foi criada na aldeia Idecorá. Seus pais sempre 
lutaram para que ela seguisse o caminho dos estudos. 
Raimunda fez curso técnico de cuidador de idoso, de agente 
cultural pelo Pronatec, e está finalizando o técnico em enfer-
magem e o bacharelado em saúde coletiva. 

As limitações do poder público e a falta de recursos são desa-
fios para ela. Ressalta que falta qualificar os agentes de saúde 
indígenas e critica a falta de responsabilidade dos gestores 
em oferecer saúde de qualidade. Acredita ainda ser importan-
te acelerar a formação dos professores indígenas e elaborar 
um calendário escolar diferenciado que incorpore a cultura, a 
língua e o artesanato.

Em sua aldeia vivem famílias muito católicas. “Somos muito 
religiosos e nosso santo protetor é São Sebastião”, conta. 
Porém, as tradições dos Apurinã seguem com toda força, pois 
seu pai, que é pajé na comunidade, é muito procurado por 
toda a região e respeitado por todos. Raimunda pretende 
trabalhar diretamente com os indígenas, e sonha com uma 
educação e uma saúde de qualidade nas aldeias, terras 
demarcadas garantindo os direitos dos indígenas e a autono-
mia financeira dos povos.

Comunidade Idecorá, Terra 
Indígena Caititu, município de 
Lábrea, estado do Amazonas

Secretária da Federação das 
Organizações e Comunidades 
Indígenas do Médio Purus 
(FOCIMP)

Raimunda Pereira Lima, 24 anos

Nascido no município de Juruti, no Pará, Izaias Rodrigues Vitor 
vem de uma família de doze irmãos, muito unida e que se orgu-
lha de sua origem na agricultura familiar. É pai de três filhos e 
busca sua inspiração nos avós, no padre Zé Paulo e na freira 
Irmã Fátima, a quem sempre procura para conversar e pedir 
força.

“Sonho em me formar em administração, pois preciso ter uma 
formação para passar a informação correta para os meus com-
panheiros”, conta. Segundo Izaias, um líder precisa gostar do 
que faz e ter vocação para a liderança.

Em princípio, não se achava preparado para representar sua 
comunidade, até que em 2005 resolveu abraçar sua missão 
como líder. Em 2007 fundou a associação, que é coletiva e 
representa 52 comunidades. 

Izaias se queixa de que muitos moradores vendem suas terras 
para interessados em explorar minérios na região. “Há uma 
serra onde está a grande bacia de minério. As pessoas vendem 
seus lotes de terra para pegar o dinheiro”, conta. O comércio 
persiste mesmo com os problemas legais envolvendo a área. 
“Há sete anos esperamos a regularização fundiária”, reclama.

Projeto Especial de Assenta-
mento Agroextrativista 
(PEAEX) Curumucuri, municí-
pio de Juruti, estado do Pará

Presidente da Associação das 
Comunidades da Gleba Curu-
mucuri (ACOGLEC)

Izaias Rodrigues Vitor, 44 anos



De família simples e humilde, Pedro de Oliveira Conceição 
perdeu a mãe aos trezes anos de idade, mas seu pai sempre se 
preocupou com a educação dos doze filhos. “Tenho orgulho do 
meu pai pelos obstáculos que atravessou e ainda assim conse-
guiu educar cada um de nós”, conta.

Entrou para a luta social após ver sua comunidade sofrer cons-
tantemente com a exploração dos recursos naturais por madei-
reiros e pescadores ilegais. Assim, procurou a associação. “Eu 
quero ajudar a mudar o rumo dessa história com vocês porque 
uma associação unida tem força”, afirmou Pedro aos compa-
nheiros.

Católico, devoto de São Francisco e de Santo Expedito, trabalhou 
por três anos junto a pastoral da criança e hoje ajuda a sensibili-
zar os órgãos públicos sobre a necessidade de apoiar os peque-
nos produtores rurais. Ele avalia que a falta de políticas públicas 
é a maior dificuldade enfrentada por sua comunidade, que vive 
às margens do rio Madeira.

Pedro sonha em conseguir apoio do poder público para o projeto 
de reflorestamento da região. “Quero ampliar e dar continuidade 
ao plantio, junto com a comunidade”, explica. Trabalho que ele 
espera que seja levado adiante pelas próximas gerações. “Com 
fé e esperança, tudo a gente consegue”, reflete.

Comunidade São Francisco 
Lago do Antônio Rio Madeira, 
município de Humaitá, estado 
do Amazonas

Secretário Geral da Associação 
de Desenvolvimento Comunitá-
rio dos Produtores Rurais do 
Lago do Antônio (ADCPLA)

Pedro de Oliveira Conceição,

44 anos

“O maior suporte de cada cidadão é a família”, define Romario 
Ferreira Guimarães. Um dos ensinamentos de sua mãe foi 
para que ele tivesse caráter quando crescesse, sendo honesto 
e trabalhando para se sustentar, lição que hoje transmite para 
seu filho. Em sua jornada, busca inspiração em Deus e na sua 
mãe.

Morou em Manaus na adolescência, onde foi escolhido pela 
comunidade para presidir a liga esportiva do bairro. Assim, 
começou a realizar campeonatos. “Nós começamos com 
cinco times. Três anos depois nós estávamos com 72 times 
formados”, orgulha-se.

Hoje, Romário representa dez das 47 comunidades na unida-
de de conservação onde vivem cerca de 400 famílias. Ele 
reclama da falta de atenção dos governos para as comunida-
des da região. “O apoio do poder público, através de prefeitu-
ras e outras organizações governamentais, chega bem pouco 
para nossa região”, se queixou.

Apesar das dificuldades enfrentadas, Romario aprendeu a 
“não desistir”. As cheias que atingem a região de Novo 
Aripuanã chegam a alagar quase toda a área da reserva em 
que vive. Outra lição que ele leva para vida é a importância de 
respeitar a confiança depositada nas lideranças. “Todos os 
líderes, em primeiro lugar, tem que ter seriedade e caráter”.

Comunidade Realeza 02, 
município de Novo Aripuanã, 
estado do Amazonas

Conselheiro do Conselho Gestor 
da Reserva de Desenvolvimen-
to Sustentável (RDS) do Rio 
Madeira

Romario Ferreira Guimarães, 43 anos



Comunidade Anjo da Guarda, 
Rio Mojú, município de 
Gurupá, estado do Pará

Conselheira de administração 
da Associação das Famílias da 
Casa Familiar Rural de 
Gurupá (ACAFAG)

Eliana Barbosa Lourenço, 23 anos

Minha Historinha de Vida

Venho de família agroextrativista.
Meus avós, meus tios, meus pais.

Que sempre enfrentaram desafios.
E que não desistiram jamais.

Sou uma Gurupaense.
Nascida no rio Japiim.

Desconhecido para muitos.
Mas que é tudo para mim.

Minha família não é tão grande.
Mamãe, papai, eu, uma irmã e um irmão.

Tentando melhorar a vida.
Com paz, amor e união.

Tenho um primo irmão.
Com forte laço familiar.

Também já constituí família.
Hoje tenho meu 

Próprio lar.

As águas e as florestas.
É que sustentam nossas vidas.

E digo a vocês que elas.
São nossas riquezas queridas.

Há muito vivemos assim.
Da pesca, coleta e extração.
Tudo de forma sustentável.
Pra não haver devastação.

Minha família é católica.
E isso foi sempre assim.

E acreditem meus amigos.
O meu avô reza em Latim.

Por heróis tenho meus pais.
Que representam bem essa gente.

Que trabalha a cada dia.
E que sempre está contente.

Eles são o meu espelho.
Neles busco inspiração.

Não é fácil nesse mundo.
Fazer um filho cidadão.

Outras pessoas me inspiram.
Lideranças e comunitários.

E toda a minha família
Que a mim não são contrários.

Sou jovem e tenho um sonho.
Talvez bem audacioso.

É o mesmo dos meus avós.
E por isso tão valioso.

Quero poder contribuir.
Para o movimento social.
Na busca de melhorias.

Para o povo do meio rural.

Ter acesso aos direitos.
Garantidos na constituição.

Saúde, transporte, segurança.
Infraestrutura e educação.

Esses são alguns exemplos.
Do que podemos conseguir.
Pois estando organizados.

Ninguém vai nos iludir.

Cada um fazendo sua parte.
Em busca de um ideal.

Talvez a “terra prometida”.
Em um mundo mais igual.

Esses sonhos que eu tenho.
Cheios de tanta esperança.

São sonhos de alguém que hoje.
É considerada liderança.

Como isso aconteceu.
É uma história legal.

Começa quando eu entrei.
Na Casa Familiar Rural.

O modelo de ensino.
Incentivou-me a pensar.

E agir como cidadã.
Para a vida melhorar.

Identifico-me com o que faço.
Na minha comunidade.
Acredito que é possível.

Uma nova realidade.

Procuro representar essa gente.
Homens e mulheres de braço forte.

Moldados na dura lida.
De agroextrativistas do Norte.



Organizo reuniões.
Com toda a comunidade.

Criança, jovem, adulto.
Gente de toda idade.

Debatemos vários pontos.
Que envolvem nossa vida.
Relatamos os problemas.

Para encontrar saída.

A vida de liderança.
Traz muitas oportunidades.
De conhecer experiências.

E outras realidades.

Também me proporciona.
A compartilhar por ai.

Os conhecimentos que tenho.
As coisas que aprendi.

O trabalho não é fácil.
Mas é por ele que vivo.

E eu sei que não é simples.
Trabalhar com o coletivo.

Isso requer aprendizagem.
E a coragem de se envolver.

Construir com a comunidade.
O melhor para o viver.

Eu preciso aprender mais.
Ouvir quem tem mais experiência.

Descobrir novos caminhos.
Pois liderar é uma ciência.

Nessas linhas descrevi.
Minha história e o que penso.

E assino com muito gosto.
Eliana Barbosa Lourenço.
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