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APRESENTAÇÃO 
 

O caderno de anais de resumos do III Congresso Internacional de Direito Agrário 

(Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás), I 

Congreso Binacional de Derecho Agrario (Programa de Derecho - Programa de Pós-Graduação 

em Direito Agrário Universidad Mariana & Universidade Federal de Goiás), e II Encuentro 

Internacional por La Paz (Corporación Universitaria Minuto de Dios Rectoria Antioquia-

Choco) é o resultado da submissão e apresentação de 52 resumos dos trabalhos científicos 

desenvolvidos dentro das linhas de pesquisa propostas nos Grupos de Trabalho da terceira 

edição do evento, promovida pelo Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da 

Universidade Federal de Goiás em parceria com a Universidad Mariana - Colômbia e 

Universidad Uniminuto-Bello, realizado entre os dias 13 a 21 de setembro de 2022, de forma 

semipresencial com atividades realizadas no Brasil nos dias 13 a 16 de setembro de 2022, e na 

Colômbia entre os dias 19 a 21 de setembro de 2022, com o tema  As Lutas por Paz no Campo 

na América Latina: Perspectivas do Novo Constitucionalismo Democrático Latino-Americano. 

O tema refletiu sobre o crescente aumento da violência no campo na América Latina e 

as experiências das políticas de resolução de conflitos, com destaque aos Acordos de Paz na 

Colômbia. 

O objetivo principal do evento foi promover parcerias interinstitucionais para o 

intercâmbio de pesquisas relacionadas às lutas por paz no campo, consolidação de políticas 

públicas, bem como as estratégias de resistência contra a violência e a exclusão socioeconômica 

dos povos situados em zonas de conflito agrário. 

As discussões e pesquisas apresentadas nos grupos de trabalho visaram propor reflexões 

e comparar experiências vivenciadas pelos sujeitos do campo na América Latina, abordando 

temáticas como ordenamento territorial, agroecologia e desenvolvimento rural, a atuação dos 

órgãos essenciais à justiça na resolução dos conflitos agrários, conflitos e estratégias de 

enfrentamento e resistência dos povos e comunidades tradicionais e etnodesenvolvimento. 
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A POSSIBILIDADE DE MINERAÇÃO EM TERRAS INDÍGENAS E O DISCURSO 

DA ‘MODERNIDADE’ 

 
Milena de Paula Faria Guimarães1 

André Felipe Soares de Arruda2  
 

Resumo: Essa pesquisa consiste em analisar como as regulamentações que possibilitam a 
mineração em terras indígenas são um reflexo do colonialismo brasileiro. A ideia levantada é 
que o Brasil ainda não rompeu suas barreiras com o período histórico vivenciado e ainda 
perpetua os discursos da época, mas que na verdade são uma reprodução da concepção dos 
países colonizadores diante dos países colonizados. Os discursos produzidos nesse período 
foram denominados como a forma de modernidade e hoje, são determinantes para a decisão do 
caminho percorrido sobre a expectativa da mineração em terras indígenas, bem como o 
tratamento indígena diante da sociedade.  Os objetivos dessa pesquisa estão voltados para 
análise das regulamentações que envolvem mineração e povos indígenas e, como pode ser 
enxergado o discurso ‘moderno’. A metodologia utilizada consiste na revisão bibliográfica de 
materiais que dispõem de elementos necessários para a construção do debate, como livros e 
artigos que relatam sobre o discurso ‘moderno’, além das próprias legislações voltadas para o 
assunto e seus projetos de lei que almejam aprovação. Para levantamento do debate é utilizado 
a ideia de colonialidade do poder apresentada por Quijano, entre outros autores latinos 
americanos que questionam a atual conjuntura da modernidade (como por exemplo, Horacio 
Aráoz) aplicando as teorias a situação do Brasil. Neste ponto, será utilizado também os debates 
gerados por Carlos Marés de, onde os povos indígenas se encaixam (ou não) nesse cenário. 
Assim, inicia-se com o antropocentrismo, que coloca o homem como centro do universo, 
habilitado de utilizar tudo ao seu redor para satisfazer suas vontades. Após, o próprio homem 
percebe sua divisão em grupos, devido às características diferentes e acredita que dentre elas 
algumas devem sobressair, fenômeno do etnocentrismo, na qualidade de homem ‘moderno’ 
sendo superior a povos originários colonizados. Nesse cenário, é o homem europeu que se 
destaca como o ideal, praticando o fenômeno do eurocentrismo. Portanto, são suas atitudes que 
são o modelo inspirador, como o ideal capitalista. Durante a colonização o Brasil foi atingido 
por essa onda de pensamentos que até hoje afronta nossa realidade, consequentemente, a 
margem dada a partir da Constituição Federal, no artigo 231, §3º, que possibilita a mineração 
em terras indígenas, mesmo que deva atender requisitos específicos e que seja, necessário uma 
lei própria para a ocorrência da atividade, está fadada a ser autorizada e regulamentada para 
atender anseios capitalistas. O atual projeto de lei número 191, que tramita no Congresso 
Nacional, representa o reflexo desse cenário que volta seus discursos para a satisfação das 
vontades do mundo moderno, na qual não respeita vontades e direitos indígenas. Não satisfeito, 
demais legislações que rodeiam essa temática indígena ainda são repletos de políticas 
integracionistas, são antigas, mas até hoje não passaram por um alteração que venha atualizar 
novos sentidos e, mesmo que pensem na atualização, fica enraizada de discursos coloniais Na 
busca de soluções para o enfrentamento desse ciclo, o rompimento com a ordem neocolonial 
necessita de incorporações e reconhecimento do novo constitucionalismo latinoamericano, que 
volta os olhos para outras perspectivas. 
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A DESTINAÇÃO DA TERRA NO REGIME SESMARIAL NO BRASIL E O 

SURGIMENTO DAS TERRAS DEVOLUTAS E DOS LATIFÚNDIOS: DIÁLOGO 

ENTRE A PLANTATION E O DESENVOLVIMENTISMO BRASILEIRO 

 
Camila Barreto Machado1 

José do Carmo Alves de Siqueira2  
 
Resumo: O presente artigo tem como escopo a análise da destinação da terra no regime 
sesmarial brasileiro, enquanto proemial ao surgimento das terras devolutas, em paralelo ao 
latifúndio, trazendo, a posteriori, um diálogo convergente entre o Sistema Plantation e o 
Desenvolvimentismo no Brasil, através de pesquisa bibliográfica. A Partir disto, necessário 
iniciar o presente estudo pela historicidade do sistema sesmarial, cuja motivação inicial, em 
Portugal, sofreu mutação conceitual e, sobretudo, executiva, ao ser repetida no Brasil Colonial. 
Somado a isso, urge a reflexão sobre a eclosão dos latifúndios, e, a posteriori, das terras 
devolutas, como sendo consectárias e resultantes do regime sesmarial, realizando análise de 
causa e consequência. Por fim, à luz dos institutos mencionados, confabular especulativamente 
uma possível confluência entre a Plantation e o Desenvolvimentismo brasileiro. O Sistema 
Sesmarial, concebido em Portugal, no Século XIV, pela necessidade premente de 
abastecimento da população lusitana, foi, nesse mesmo espírito, porém com objetivos e 
necessidades diversas – apesar de semelhantes –, estendido para o Brasil. A necessidade de 
ocupação – povoamento – e produtividade, ambos associados à insigne extensão do território 
brasileiro, colocaram o Sistema das Sesmarias em proeminência. Fato é que, após seu 
desenredo, apesar do relevo positivo – em partes –, o Sistema de Sesmarias também teve realce 
duramente crítico, no sentido de sua contraproducência. Tais altercações, associadas a 
mutação intelectual, colocam o tema em constante atualidade para debate. Nesse sentido é a 
dinamicidade sobre a relação causa e consequência    do surgimento das terras devolutas, como 
consectárias ao latifúndio, e este como consectário ao Regime de Sesmarias, vigente durante 
o Período Colonial Brasileiro. Para tanto, percorrer sobre a historicidade – conjunto de fatores 
que constituem ou condicionam um fato histórico – do sistema mencionado, é necessidade que 
urge para viabilizar o entendimento acerca da possível relação de causalidade ora mencionada. 
Ademais, impossível falar em possível relação de causalidade na formação de latinfúndios 
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sem trazer à baila o sistema econômico de produção no Brasil Colonial – a Plantation. Por 
fim, e não menos importante, à luz do apanhado histórico realizado, realizar diálogo entre a 
Plantation e o Desenvolvimentismo Brasileiro. Assim, o caráter itinerante do sistema 
plantation não deixava de configurar uma estratégia econômica de produção, de 
produtividade, e, também, de referenciar ao mercantilismo especulativo, já que consistia 
principalmente na exploração e produção de produtos tropicais em latifúndios 
monocultores, prioritariamente direcionados ao mercado externo; traços esses igualmente 
marcantes nas origens do desenvolvimentismo brasileiro. Ou seja, majoritariamente explorada 
por mão de obra escrava, a produção era, majoritariamente, destinada ao mercado externo  
através da exportação dos produtos, tendo por consequência a dominação externa. 
 
Palavras-chave: BRASIL ESCRAVISTA. TERRAS DEVOLUTAS. PLANTATION. 
DESENVOLVIMENTISMO BRASILEIRO.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 

OS DESAFIOS DO DIREITO AGRÁRIO BRASILEIRO: UM OLHAR SOBRE 

LIBERALISMO E REPUBLICANISMO EM FACE DA PAZ NO CAMPO NA 

AMÉRICA LATINA 

 
Adiloar Franco Zemuner1 

Roberto Wagner Marquezi2 

 
Resumo: O artigo abordará a importância dos negócios jurídicos agrários globais, haja vista ser 
uma das principais atividades econômicas mundo afora e, em especial nos últimos tempos, 
posto vem despertando, cada vez mais, a atenção e o estudo sobre a sua forma de atuação. Em 
tempos outros, o exercício dessa atividade era essencialmente primário, porquanto se pautava 
pela produção de alimentos e criação de animais em pequena e média escala, em espaços onde 
se concentravam em propriedades pertencentes aos complexos latifundiários produtivos e em 
minifundiários familiar. Além desses fatos, “A figura do Estado na América Latina, como não 
poderia deixar de ser, se torna responsável pelos conflitos gerados na região, onde tais conflitos 
eram e ainda são, as respostas dos povos oprimidos diante políticas que visem o interesse do 
capital, o que caracteriza a história latino-americana como uma história marcada por revoltas  
populares na luta, principalmente, contra a expropriação de terras” (NOGUEIRA, 2016, p. 7). 
Contudo, o mundo evoluiu e se tornou global! E, na globalização, a modernidade capitalista 
está, também, diretamente ligada à terra, na qual, a propriedade possui valor econômico próprio, 
em face da sua força produtiva, na exploração agrícola, geradora dos negócios jurídicos. Nesse 
sentido, pode-se perguntar: O Brasil está preparado para enfrentar os desafios do direito agrário  
em um mundo globalizado? O Brasil tem se preocupado em fomentar a liberdade, assim como, 
a necessidade da paz no campo em razão das questões agrárias na América Latina? Assim, 
o objetivo geral deste trabalho será responder esses questionamentos e, para isso, deverá 
desenvolver uma análise sobre a liberdade negocial, propiciando a interseção de um debate 
liberal e republicano, a fim de destacar a incompatibilidade entre apenas o desenvolvimento 
agrário e os atuais padrões de produção e consumo, geradores dos negócios jurídicos agrários 
globais. Para tanto, por primeiro, será realizado levantamento bibliográfico dos assuntos 
pertinentes à temática e, por segundo, serão realizados os dados estatísticos quanto às relações 
negociais entre os países da América Latina, em especial, entre o Brasil e a Colômbia. Com 
esse intuito, os resultados esperados neste trabalho perpassam pelas análises realizadas para 
apresentar os desafios do Direito Agrário brasileiro, oriundos da liberdade de negociação, 
frente às necessidades imperiosas pela paz no campo na América Latina, visando e permitindo 
o desenvolvimento e a expansão da atividade agrária nos Estados partícipes da América Latina.  
 
Palavras-chave: DIREITO AGRÁRIO. LIBERDADE NEGOCIAL. PAZ NO CAMPO. 
AMÉRICA LATINA. 
 
 

 
1 Doutoranda do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito, da Universidade Estadual de Londrina – UEL, 
em Londrina-PR. E-mail: adiloar@uel.br 
2 Doutor do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito, da Universidade Estadual de Londrina – UEL, em 
Londrina-PR. E-mail: wagnermarquezi@uol.br 



17 
 

 

A LINHA DE CRÉDITO RURAL DO FUNDO CONSTITUCIONAL DE 

FINANCIAMENTO DO CENTRO OESTE E SEU PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO 

E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL  

 

Amanda Barbosa Rêgo1 
Carolina Oliveira Mesquita2 

Emiliano Lobo de Godoi3 
 

Resumo: A economia brasileira, desde seu período colonial, baseia-se no setor primário. A 
partir do século XX, as atividades do campo ganham nova relevância, pois passam a ser 
importante agente financiador da urbanização e industrialização nacional. Como consequência, 
em 1931 é criado o primeiro mecanismo de financiamento rural oficial do Brasil, e em 1960, o 
crédito rural passa a ser o principal instrumento da política agrícola nacional. Os Fundos 
Constitucionais são instituídos pela Constituição Federal de 1988 (CF/88), em seu art. 159, 
inciso I, alínea c, e têm como objetivo diminuir as desigualdades regionais existentes entre as 
regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste ante as regiões Sul e Sudeste. Especificamente para a 
região Centro-Oeste, criou-se o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste 
(FCO), que é formado por 0,6% do montante arrecadado pelo Imposto de Renda e pelo Imposto 
sobre Produtos Industrializados. O FCO conta com uma programação segmentada por setores 
produtivos, com o financiamento empresarial, rural, estudantil, para fortalecimento da 
agricultura familiar, entre outros. Como uma das categorias do FCO rural, temos o FCO Verde, 
destinado a projetos de conservação e proteção do meio ambiente, recuperação de áreas 
degradas e desenvolvimento de atividades sustentáveis. Essa linha de crédito foi incluída no 
Fundo em 2010, como forma de implementar o Decreto Federal 7.390/2010, que instituía a 
Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), que tinha como um de seus planos de ação 
a consolidação de uma Agricultura com Baixa emissão de Carbono (ABC). O trabalho tem 
como objetivo analisar a linha de crédito FCO Verde e verificar seu comportamento entre os 
anos 2011 a 2020 e conta com a seguinte pergunta norteadora: o financiamento de projetos 
rurais de proteção e recuperação ambiental alcançaram patamares relevantes no período 
analisado? A pesquisa utilizou como procedimento técnico a pesquisa bibliográfica e 
documental e seguiu o método científico dedutivo. O referencial teórico adotado foi o Princípio 
do Desenvolvimento Sustentável. Ao analisar os relatórios de contas anuais do FCO, inseridos 
no site do Ministério do Desenvolvimento Regional, verificou-se que de 2011 a 2020, foram 
liberados 1,302 bilhão de reais para atividades rurais que contemplam os objetivos do FCO 
Verde, o que corresponde a 3,42% do valor total disponibilizado a título de FCO rural. 
Constatou-se ainda, que Mato Grosso do Sul foi o estado que mais levantou recursos do FCO 
Verde no período, sendo receptor de 42,19% do valor total disponibilizado.   
 
Palavras-Chaves: DIREITO AGRÁRIO. CRÉDITO RURAL. PRESERVAÇÃO 
AMBIENTAL 
 

 
1 Discente do Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário (Mestrado), e-mail: amandabrego@hotmail.com. 
2 Discente do Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário (Mestrado), e-mail: 
carolinaoliveiramesquita@gmail.com. 
3 Docente no Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás, e-mail: 
emiliano@ufg.br. 



18 
 

 

ALTERNATIVAS AO MODELO TRADICIONAL DE FINANCIAMENTO RURAL: 

VENDER PRIMEIRO, PLANTAR DEPOIS 

Kleber Souza Silva1 

André Felipe Soares de Arruda2 
 
Resumo: O crédito rural faz parte da política agrícola nacional desde a criação do Sistema 
Nacional de Crédito Rural (SNCR) instituído pela Lei n° 4.828 de 1965 e segue o modelo 
majoritariamente definido por custeio, investimento e comercialização, com ênfase no 
produtor rural. No entanto, esse modelo tradicional tem demonstrado sinais de esgotamento 
e superação com o desenvolvimento das relações comerciais no campo, necessitando de 
inovações jurídicasnos instrumentos de circulação de valor e dinamismo nos agentes 
financeiros, representados pelos títulos de crédito do agronegócio3 O trabalho foi iniciado 
com uma pesquisa bibliográfica acerca da evolução histórica do crédito rural iniciando 1956, 
com o governo de Juscelino Kubitschek e seu Projeto Nacional Desenvolvimentista, levando 
a ruptura com o modelo tradicional de produção e organização no campo e alinhou os 
interesses do campo com a indústria, criando o complexo agroindustrial, passando pela 
Revolução Verde e o findando no atual momento temporal do agrobusiness. A pesquisa tem 
como metodologia a analise bibliográfica que demonstra o aumento da produção 
pressionando a demanda por crédito. Verificou-se que os dados do crédito rural no Brasil via 
CPR - Cédula de Produto Rural, NPR – Nota de Produto Rural e DR – Duplicata Rural dos 
últimos anos demonstraram, que o perfil de financiamento rural está se alterando, observou-
se o crescimento de mecanismos de financiamentos privados sem utilização de recursos 
governamentais, concluir-se-á que o Estado deve realizar a liberação da utilização de 
recursos de LCA – Letra de Crédito do Agronegócio, depósitos à vista e poupança para suprir 
o sistema privado de financiamento, fortalecendo o sistema privado de financiamento do 
agronegócio e a possibilidade de inversão da lógica tradicional de plantar primeiro para 
vender depois, resumidamente, será demonstrado o crescimento da utilização de recursos 
não equalizados ou controlados como meio de financiamento, seja por linhas tradicionais ou 
descontos. O sistema privado fortalece a ideia de união do complexo agroindustrial. 
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O RECONHECIMENTO JURÍDICO DO REGIMENTO INTERNO DO QUILOMBO 

KALUNGA SOB A PERSPECTIVA DA JUSDIVERSIDADE BRASILEIRA 

 

Andréa Gonçalves Silva1 
Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega2 

 

Resumo: Propõe discutir a validade do Regimento Interno da Comunidade Kalunga enquanto 
norma jurídica interna não estatal, à luz da autodeterminação e soberania constitucionalista. Em 
uma construção coletiva no ano de 2019, o Quilombo Kalunga composto por 39 comunidades 
locais, elaboraram e aprovaram seu próprio Regimento Interno, cujo conteúdo aborda 
categorias de normas que são fundamentais para a gestão territorial e ambiental do território. A 
normativa foi criada com sob a coordenação da sua associação representativa, a Associação 
Quilombo Kalunga e acompanhamento da Assessoria Jurídica Popular em todas as fases do 
processo, desde as reuniões individualizadas em cada comunidade afim de se ouvir as propostas 
dos moradores do sítio histórico, até a realização da Assembleia Geral para discussão, votação 
e aprovação de todos os artigos inseridos no documento. O problema jurídico se define pelo 
reconhecimento, ou não, do Regimento Interno pelo Poder Judiciário para dirimir os conflitos 
internos à partir das normas constituídas, que, embora preservem todas as garantias 
fundamentais preconizadas pela Constituição Federal de 1988, também abrigam aquelas que 
compõem direitos consuetudinários incompatíveis com outras normas previstas no 
ordenamento jurídico brasileiro, principalmente matérias abordadas pelo Direito Civil. 
Adotando-se como referencial teórico do monismo/pluralismo jurídico pretende demonstrar a 
complexidade desse recolhimento de direitos comunitários à partir de um movimento 
decolonial, contraposto ao sistema jurídico do mundo colonial. Adota-se a metodologia Sentir 
qualitativa e o método de abordagem dialético-realista. Os objetivos principais da pesquisa se 
concentram em demonstrar como o Estado Democrático de Direito deve garantir, sob a égide 
do pluralismo jurídico, a proteção dos valores da sociodiversidade no âmbito jurídico interno 
dos povos e comunidades tradicionais, bem como demonstrar que a aceitação das normas 
jurídicas não estatais pode fortalecer e legitimar os mecanismos de administração da justiça. Os 
resultados parciais se consubstanciam na compreensão de que a jusdiversidade, a 
autodeterminação e o autorreconhecimento dos povos, na concepção da modernidade 
constitucional, são capazes de constituir um Estado que absorva a soberania do povo, e que, a 
concepção de democracia não pode se afastar do respeito ao pluralismo jurídico, que por sua 
vez, fundamentado na alteridade dos povos, representa uma valoração do pensamento 
democrático a partir da abertura de espaços para a multiculturalidade. 
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O CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO DE 2012 COMO REAÇÃO DA ELITE 

AGRÁRIA AOS MOVIMENTOS AMBIENTALISTAS NO BRASIL: BACKLASH 

ESTRATÉGICO 

 
Gabriela Pereira Duré1 

 
Resumo: O objetivo da pesquisa foi verificar se a movimentação pela aprovação do Código 
Florestal Brasileiro pode ser entendida como uma reação aos movimentos ambientalistas que 
influenciaram a legislação e as políticas governamentais a partir do final da segunda metade do 
século XX. Para isso, incialmente buscou-se explicar o fenômeno backlash, partindo de sua 
acepção dentro da seara dos direitos humanos, como um mecanismo de resposta à aplicação de 
política ou prática institucional que vai de encontro aos interesses de um ou mais grupos da 
sociedade (Hopgood, Snyder e Vinjamuri 2018; Lipset e Raab 1970). Após a fixação deste 
conceito, partiu-se para reconstrução do caminho que levou até o Código Florestal de 2012, 
tendo como termo inicial a primeira metade do século XX, mais especificamente após a ruptura 
com a República Velha (1989-1930) - momento em que o sentimento nacionalista estava 
aflorado e o governo viu a necessidade da regulamentação do uso do solo e dos recursos naturais 
para fortalecer o Estado -, perpassando o surgimento da questão ambiental dentro cenário 
internacional e doméstico, bem como sua influência nas políticas de governo, fato que começou 
a incomodar classes muito específicas da população: a elite agrária brasileira e atores ligados a 
ela (Rajão, Carvalho e Giudice 2018; Rajão et al. 2020; Rajão et al. 2022; Sevá 2016). 
Conceituados os termos e delineado o cenário, passa-se a verificar se a movimentação política 
que levou à aprovação do projeto de lei que deu origem ao Código Florestal pode se encaixar 
na definição de backlash apresentada (Alonso, Costa e Maciel 2007; Azevedo 2009; Rajão et 
al. 2021). A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, a partir de artigos e estudos sobre 
a definição de backlash na seara dos direitos humanos e sobre o processo legislativo e as 
articulações políticas que resultaram na Lei nº 12.651/2012. Ao final, concluiu-se que a 
articulação lenta, organizada e estruturada do patronato rural contra as leis de cunho ambiental 
caracteriza-se como um backlash estratégico. 
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A CONQUISTA DE DIREITOS TERRITORIAIS DO CONSTITUCIONALISMO 
LATINO AMERICANO E OS LIMITES IMPOSTOS PELA COLONIALIDADE 

INTERNA 

 

Adenevaldo Teles Junior1 
Marcelo Fernandez Osco2 

 

Resumo: Esse artigo tem como objetivo discutir porque os direitos territoriais assegurados aos 
Povos Indígenas pelas Constituições do novo Constitucionalismo Latino Americano, enfrentam 
tanta resistência em sua efetivação. O trabalho é desenvolvido por meio de pesquisa 
bibliográfica com método dedutivo e base teórica decolonial, para compreender qual a relação 
entre o Direito Agrário e o Direito Constitucional, que impacto o novo Constitucionalismo 
Latino Americano produziu na estrutura agrária e suas limitações. O Direito Constitucional é 
constitutivo do Direito Agrário, pois define como o direito a terra deve ser concebido, além de 
estabelecer direitos e obrigações que devem ser cumpridos nas relações e práticas agrárias 
(ZELEDÓN ZELEDÓN, 2019). O novo Constitucionalismo Latino Americano impactou 
profundamente no acesso e distribuição a terras, especialmente na Bolívia e no Equador, ao 
garantir o direito territorial originário dos Povos Indígenas, bem como, a autonomia e 
participação política desses grupos (WOLKMER & RADAELLI, 2017). Os direitos gerados 
pelo novo Constitucionalismo Latino Americano, respondem a reivindicações históricas dos 
Povos Indígenas e rompem com a lógica colonial de exploração e capitalização da terra 
(SOUZA FILHO, 2021). Entretanto, o novo Constitucionalismo Latino Americano apresenta 
limitações em sua efetividade, devido a renitência de práticas políticas corruptas e a ineficácia 
do sistema de justiça (RIVERA et al, 2021). Os problemas enfrentados pelo novo 
Constitucionalismo Latino Americano parecem configurar a Colonialidade Interna, que é 
reflexo das relações de domínio do Estado exercidas pelas classes dominantes nativas que 
designam uma estrutura prolongada de relações de dominação e exploração, entre grupos 
sociais heterogêneos dentro de sociedades duais ou plurais (CASANOVA, 1963).    
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PROJETOS HIDRELÉTRICOS NA BACIA DO JURUENA/MT REFLETINDO 

PROCESSOS DE COLONIALIDADE PERMANENTE POR SOBRE OS POVOS E A 

NATUREZA 

 

Adriele Andrade Précoma1 

 

Resumo: O Brasil permanece inserido no estado de colonialidade, periférico do sistema-mundo 
como um país fornecedor de matérias-primas e produtos agropecuários, podendo ser 
compreendido como reprodutor de dinâmicas de colonialismo interno. Nessa compreensão, 
advinda da teoria crítica decolonial, este trabalho propõe um exercício de contextualização de 
projetos hidrelétricos como representativos da matriz colonial que historicamente impacta os 
povos e a natureza e que tem sua continuidade verificada até projetos contemporâneos. A 
importância do tema mantém-se presente e muito viva nos debates de projetos para o país e 
planejamento de projetos de desenvolvimento capitaneadas pelo Estado brasileiro, sem que se 
tenha superado graves violações a direitos socioambientais no contexto de hidrelétricas. Desse 
modo, as complexas questões socioambientais observadas nos empreendimentos hidrelétricos 
são uma forma de compreender que a situação colonial ainda permanece sem superação, uma 
vez que sua matriz de exploração de povos e natureza encontra-se reproduzida no avanço de 
projetos desenvolvimentistas. A metodologia adotada tem bases na investigação-ação 
participante, trazendo bases em referencial bibliográfico da História e Sociologia, para discutir 
a continuidade da colonialidade à luz de casos acompanhados na minha atuação como advogada 
indigenista e assessoria a povos indígenas e comunidades tradicionais impactados por projetos 
hidrelétricos na Bacia do Juruena/MT. Como resultados parciais da pesquisa, ainda em 
andamento, visa-se possibilitar refletixões acerca de obras em diversos períodos históricos e o 
modo como o Estado brasileiro permanece permissivo e violador de direitos socioambientais, 
face ao descaso com relação aos danos e as violentas incursões por sobre a natureza e os povos 
indígenas e comunidades tradicionais. 
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OS TERRITÓRIOS DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, POLÍTICA E 

MERCADO VOLUNTÁRIO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS: A NECESSIDADE DE 

TRANSPARÊNCIA ACERCA DE IMPACTOS NO USO, POSSE E PROPRIEDADE 

DOS TERRITÓRIOS 

 

Herena Neves Maués Corrêa de Melo1 
 

 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo geral revelar elementos e instrumentos para a 
garantia da transparência acerca dos possíveis impactos no uso, posse e propriedade dos 
territórios PCT a partir da celebração de contratos por pagamentos de serviços ambientais. 
Assim pretende-se obtemperar o seguinte problema de pesquisa: Quais elementos podem 
garantir a transparência no uso, posse e propriedade dos territórios tradicionais em face política 
ou mercado voluntário por pagamento de serviços ambientais? A metodologia aplicada é a 
grounded theory, na qual a pesquisa se apoia em categorias teóricas existentes para criar um 
percurso de pesquisa, a qual ao final poderá fundar uma nova categoria teórica ou novas 
categorias teóricas as quais respondam a pergunta de pesquisa. Em sede de resultados parciais 
verificou-se elementos chave para a concretização da transparência, o primeiro é o 
cumprimento da efetiva participação comunitária, que deve ser concretizado através de oitivas 
qualificadas, preferencialmente respeitando-se os protocolos comunitários, os quais 
estabelecem as formas válidas para uma consulta, livre, prévia e informada; o segundo, 
corolário do primeiro, está no poder de deliberação e negociação dos comunitários sobre os 
aspectos contratuais que recaiam nos aspectos de limitação ao uso das terra, diminuindo 
impactos sobre aspectos socioculturais de agricultura e pesca, os quais podem ser 
inviabilizadores da permanência, e reprodução social e cultural da comunidade e o terceiro, a 
necessidade de que, ainda que se trate de uma política top down, desenvolva-se mecanismos de 
salvaguarda dos direitos dos povos aos usos de seus territórios, modo de vida e reprodução.  Os 
principais referenciais teóricos pretendem discutir as categorias de: regimes de expropriação 
de terras. LEVIEN (2013, 2014), Cercamento do comum POLANYI (2012); DARDOT e 
LAVAL (2017) desterritorialização, fragmentação, contenção, precarização territorial; 
HAESBAERT (2004; 2014; 2016); Ilegalidades toleradas FOUCAULT (1987, 1999, 2001 e 
2015); Governo biopolítico, FOUCAULT (2004; 2005; 2012); transparência 
LOWENSTEIN (1996), Loureiro (2008, 2009) ; participação social HABERMAS( 2011), 
HONHETH (2011, 2013). 
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CAMPESINOS Y TRABAJADORES AGRARIOS EN COLOMBIA: UNA 
REFLEXIÓN CONSTITUCIONAL A LA LUZ DE DERECHO SOCIAL AL 

ACCESO DE LA TIERRA1 

 
Daniela Carolina Narváez Benavides1 

 

Resumen: El presente es un avance investigativo que se adelanta con respecto al análisis del 
tratamiento judicial que otorga la Corte Constitucional frente a las barreras que existen para la 
garantía efectiva del derecho social al acceso a la tierra de los campesinos y trabajadores 
agrarios en Colombia con respecto a la necesidad de que el mismo Tribunal declare el estado 
de cosas inconstitucional en la gobernanza de la tierra, especialmente, tratándose de la 
protección judicial del derecho al acceso a la tierra de los campesinos y trabajadores agrarios 
en Colombia, de forma que se adopten medidas estructurales para remediar esta situación 
violatoria de derechos conexos a este. En tal sentido, en los marcos jurídicos como el Sistema 
Universal de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los 
sistemas constitucionales internos de diferentes países em América Latina, como Colombia, 
no se incorporaron mecanismos o acciones constitucionales para amparar de forma directa los 
derechos sociales, bajo la justificación económica (neoliberal) del principio de progresividad, 
lo que ha dado como resultado, en muchos casos, la violación sistemática de éstos cuya única 
vía de protección se ha encontrado es la vía judicial. En virtud se lo anterior, uno de los 
derechos sociales que ha sido menos garantizado es el acceso a la tierra de campesinos y 
trabajadores agrarios en Colombia, contemplado en  artículo 64 de la Constitución Política 
de 1991. Por lo tanto, a partir de la incidencia de una justicia deliberativa, la Corte 
Constitucional ha recurrido a una serie de órdenes dirigidas a instituciones públicas con la 
intención de efectivizar este derecho social, enfocado a cambios estructurales de orden social, 
política e institucional. Metodológicamente, para el desarrollo del proceso investigativo se ha 
recurrido al paradigma cualitativo, toda vez que éste se enfoca en un campo interdisciplinar que 
atraviesa las humanidades y las ciencias sociales, el cual será fundamental para analizar el 
tratamiento judicial de orden constitucional frente a las barreras que existen para la garantía 
efectiva del derecho social al acceso a la tierra de los campesinos y trabajadores agrarios en 
Colombia. Así mismo, se ha recurrido a un enfoque histórico hermenéutico y al método 
hermenéutico – interpretativo, en la medida que éste permite desarrollar un estudio detallado 
del tema planteado a partir de los contextos: históricos, sociales, económicos, políticos y 
jurídicos, pretendiendo como resultado hacer una interpretación desde el análisis de 
documentos normativos, dogmáticos y en general todo tipo de información veraz que ayude a 
la comprensión de la problemática que será tratada a lo largo de esta investigación. 
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DIREITO FUNDAMENTAL À CONSULTA: DILEMAS ENTRE O PROJETO DE 

ASSENTAMENTO AGROEXTRATIVISTA CHARAPUCU E O PARQUE 

ESTADUAL DO CHARAPUCU 

 

Johny Fernandes Giffoni1 

 Girolamo Domenico Treccani2 
 

Resumo: No ano de 2010 o Governo do Estado do Pará criou no arquipélago do Marajó, no 
Município de Afuá o Parque Estadual Charapucu (PEC), por meio do Decreto Estadual n° 2.592 
de 09.10.2010, possuindo uma área total de 65.181,94 ha. Anteriormente a criação do PEC o 
Instituto Nacional da Reforma Agrária (INCRA), tinha criado o Projeto de Assentamento 
Agroextrativista (PAE) Ilha Charapucu, por meio da Portaria n° 165 de 11.11.2009, com área 
de 201.768,81 ha, com capacidade de assentamento de 1.200 famílias. Na área destinada a 
Unidade de Conservação de proteção integral, que atualmente tem como órgão gestor o Instituto 
de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio), havia no ano 
de 2014, cerca de 125 famílias. Ocorre que o artigo 11 da Lei n° 9.985/2000, não permite a 
presença de áreas particulares, tão pouco atividades que não sejam as de visitação e de pesquisa 
científica previstas no Plano de Manejo. Após a criação do PAE um conflito socioambiental 
teve início entre os moradores do PAE Ilha Charapucu e o órgão gestor do PEC. A UC de 
proteção integral orienta-se pela ideologia preservacionista, a qual compreende a proteção ao 
meio ambiente, independente de um possível interesse ou valor econômico e social. Do outro 
lado, temos a ideologia conservacionista, a qual leva em conta a necessidade de cuidar do meio 
ambiente, permitindo seu uso sustentável e a participação de seres humanos nesta tarefa, em 
especial as comunidades tradicionais. Inúmeros conflitos entre o Ideflor-bio e os moradores do 
interior do Parque e do PAE ocorreram, com prisões, destruição de maquinários, proibição de 
circulação e de criação de novas moradias. No ano de 2012 o Ministério Público do Estado do 
Pará recebeu denúncias de ilegalidades no processo de criação da UC e, em 2014, por meio da 
Promotoria Agrária da região de Castanhal, instaurou procedimento administrativo, tendo ao 
final instaurado um Termo de Ajustamento de Conduta determinando que os órgãos ao PAE Ilha 
Charapucu, “processo administrativo especial de consulta e consentimento” tendo como objeto 
o ato administrativo de readequação da unidade de conservação, bem como a dimensão da 
referida unidade. A partir da metodologia do estudo de casos, pretende-se responder o seguinte 
problema de pesquisa: como deve ser realizado pelo Ideflor-bio o “processo administrativo 
especial de consulta e consentimento”, buscando submeter aos povos tradicionais do PAE Ilha 
Charapucu o ato administrativo de redimensionamento e recategorização da Unidade de 
Conservação. O objetivo será o de identificar os elementos e requisitos deste processo 
administrativo especial, suas fases, objeto e os atores da consulta. Como referencial teórico 
lançaremos mão das obras de José Heder Benatti, Paul E. Little, Nurit Bensusan, Ana Paula 
Prates, Fabiana Pureza, Enrique Leff, Pedri Niebuhr, Liana Amin, Andréa Zhuri e Carlos 
Frederico Marés. Como resultados preliminares temos a existência de resistência por parte de 
alguns moradores ao Ideflor-bio e a anuência deste na realização do processo de consulta pelas 
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comunidades por meio da construção de seu protocolo comunitário-autônomo de consulta e 
consentimento. 
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O DIREITO DO POVO TERENA À CONSULTA LIVRE, PRÉVIA, INFORMADA E 

DE BOA-FÉ NA TERRA INDÍGENA BURITI 

  

Gabriel Dourado Rocha1 
Jucinei Fernandes Alcântara2 

Rachel Dantas Libois3 
Liana Amin Lima da Silva4 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo a análise de aspectos históricos, econômicos, 
culturais e sociais do povo Terena na perspectiva do etnodesenvolvimento, mais 
especificamente em relação à consulta e ao consentimento prévio, livre e informado, disposto 
na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e as experiências de 
construção de protocolos autônomos como expressão da autodeterminação e jusdiversidade. O 
povo Terena possui relação particular com a região centro-oeste do território atualmente 
denominado Mato Grosso do Sul. A Terra Indígena Buriti é composta por treze aldeias terenas, 
localizada nos municípios de Dois Irmãos do Buriti e Sidrolândia (MS). Situada na Serra de 
Maracaju, o território é de ocupação tradicional Terena pelo menos desde a década de 1850, 
pois já haviam famílias vivendo às margens de córregos pertencentes à microbacia do Buriti, 
córrego que dá nome à região, apesar de que até os dias atuais há entraves para a completa 
regularização do território, conforme apresentamos no II Congresso de Direito Agrário, em 
2021. Além da essencial obrigatoriedade de demarcação dos territórios tradicionais Terena, o 
Estado brasileiro deve respeitar o Direito à consulta livre, prévia, informada e de boa fé. O povo 
Terena tem extensa luta por este direito. Ainda durante o processo de formulação da Convenção 
169 sobre Povos Indígenas e Tribais, uma liderança Terena participou do debate a nível 
internacional. Representando a União das Nações Indígenas (UNI), Jorge Terena participou, 
enquanto conselheiro técnico da delegação de trabalhadores, da 76ª Conferência Internacional 
do Trabalho da OIT (1989). Posteriormente, por meio de texto publicado pela União das Nações 
Indígenas do Centro-Oeste MS em Aquidauana-MS, em 30 de setembro de 1993, com o 
coordenador da organização, Domingos Veríssimo Marco, Terena, foi reafirmada a necessidade 
de manter as reivindicações pela aprovação da Convenção 169 da OIT no Senado Federal, que 
a havia recebido em 1991. Apenas após vinte e um anos o Senado aprovou, por meio do Decreto 
Legislativo nº 143, de 20 de junho de 2002, a Convenção nº 169 da OIT, sendo que no mês 
seguinte ocorreu o depósito do instrumento de ratificação junto ao Diretor Executivo da OIT e 
a publicação internamente ocorreu em 2004. Atualmente, diante da ameaça do Projeto de 
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Decreto Lei (PDL 177) no Congresso Nacional, o Conselho do Povo Terena, juntamente com 
outras organizações como o Conselho Aty Guasu e a Coordenação das Organizações Indígenas 
da Amazônia Brasileira (COIAB), vem demandando, por meio da Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil (APIB), o respeito pelo Direito à consulta livre, prévia e informada, 
havendo participação de diversos advogados Terena neste processo de luta por concretização 
de direitos. O trabalho baseia-se no método histórico dialético e organiza-se por meio de três 
objetivos específicos para apresentar o histórico de luta do Povo Terena e as violações ao direito 
territorial experienciadas, por fim, o direito à consulta prévia, livre e informada enquanto direito 
que resguarda, também, o território. Parte-se da análise de fontes secundárias, por meio da 
revisão bibliográfica, e primária, por meio documental e análise de julgados pertinentes.   
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PENSANDO COMO NATUREZA: ENSAIO DE HERMENÊUTICA RELACIONAL 

 

Andrew Toshio Hayama1 

 

 

Resumo: a proposta deste texto, cujo título se inspira explicitamente na obra de Adilson 
Moreira, busca esboçar uma e outras maneiras de interpretar jusdiversamente, tentando superar, 
neste ponto, os marcos do pluralismo jurídico e da interculturalidade, em que supostamente a 
natureza seria una e compartilhada universalmente e as diferenças e conflitos residiriam apenas 
no campo cultural. Isso requer a incorporação (e não a domesticação) de elementos e categorias 
que levem a sério cosmovisões e cosmopolíticas pluriversais, como, por exemplo, a teoria do 
multinaturalismo e perspectivismo ameríndio traduzidos (equivocamente) por Eduardo 
Viveiros de Castro, e a ontologia relacional de Arturo Escobar, decidida a problematizar e 
desfazer dualismos e divisões que estruturam e padronizam o pensamento moderno em defesa 
do valor e da dignidade de modos plurais de pensar fluxos e dinâmicas entre mundos, entidades 
e seres. Nesse sentido, pretende-se afirmar que há diferenças radicais em muitas dimensões, 
para além do âmbito da cultura, como a ideia de vida, humanidade, natureza, realidade, 
espiritualidade, exigindo procedimentos dialógicos e hermenêuticos horizontais e simétricos 
que reflitam e respeitem a relacionalidade como central à existência de muitos povos e 
comunidades. Com isso, também se torna viável (do lado de cá dos mundos) libertar-se da 
gaiola que o debate entre universalismo e relativismo em direitos humanos impôs ao 
pensamento jurídico. Como alerta, desde logo salienta-se que pensar como natureza não se 
limita a reconhecê-la e tutelá-la como sujeito a partir do direito ocidental, movimento 
interessante, mas insuficiente; trata-se de implodir o direito com a invasão das multinaturezas 
para assim, quiçá, se possível, reconstruí-lo em outras bases relacionais.  
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A RELAÇÃO ESPIRITUAL COM A TERRA/NATUREZA E SUA PROTEÇÃO 

JURÍDICA 
 
 

Marcus Vinícius Santana Teles1 

Fernando Antônio de Carvalho Dantas2 
 
 
Resumo: Os direitos culturais e territoriais de povos e comunidades tradicionais (PCT) estão 
previstos em diplomas legais nacionais e internacionais. Entre eles, podemos citar a 
Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988) assim como a 
Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Os povos e comunidades 
tradicionais possuem o direito à preservação de seus territórios, pois estes são um dos 
pressupostos das suas formas de reprodução de suas comunidades. Nesse sentido, a terra é o 
espaço onde os mais diversos sujeitos de direito expressam suas práticas e saberes entre outros. 
E, apesar desses direitos estarem previstos no ordenamento jurídico, muitas vezes não são 
concretizados. Por isso, entendemos que essa violação de direitos ocorre porque esses sujeitos 
não estão inteiramente de acordo com a visão estritamente mercadológica do território. O 
antropólogo Alfredo Wagner Berno de Almeida, traz a noção de territorialidades específicas 
para discutir as mais diversas relações que sujeitos e comunidades podem ter com o território 
e que está relacionada à sua identidade. Nesse sentido, sabemos que alguns sujeitos de direito 
têm uma relação ímpar com o território e a natureza, com os lugares onde se passam seus 
mitos, que consideram sagrados e etc. Ao propormos uma reflexão sobre uma visão não 
estritamente mercadológica com a Natureza, somos levados a um diálogo com os mais diversos 
tipos de conhecimento. Para embasar essa reflexão, entre outros autores, traremos o 
pensamento crítico contemporâneo de Boaventura de Sousa (SANTOS et. al. 2006) 
destacando inicialmente que não há hierarquia entre os saberes locais, ditos tradicionais e o 
científico/hegemônico. E, apesar do reconhecimento constitucional do caráter plural da cultura 
brasileira, essa hierarquização do conhecimento e modos de viver e criar contribuem para a 
violação de direitos de sujeitos que têm outros tipos de relação com a terra/natureza. Nesse 
contexto, destacamos a diferença existente entre a concepção de alguns povos e comunidades 
e a concepção mercadológica hegemônica quanto ao uso da terra/território/natureza. Com 
base nos autores citados, entre outros, entendemos a relação espiritual com a terra como 
legitimamente cultural e a indissociabilidade da cultura na composição do próprio território. 
E, ao final, discutiremos a proteção jurídica das práticas e territorialidades específicas dos 
sujeitos que têm uma relação de sacralidade com a terra. 
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O TERRITÓRIO MÍTICO YANOMAMI: O DIREITO DIANTE DAS FRONTEIRAS 
EPISTEMOLÓGICAS E COSMOLÓGICAS 

 

Pedro Henrique Correa Guimarães1 
Rabah Belaidi2 

 

 

Resumo: Hutukara é o céu, é o cosmo, e o espaço que envolve a terra floresta. Hutukara é o 
que sustenta o mundo. Hutukara é o mundo, é o outro mundo, é o outro do mundo. Como dizer 
Hutukara em português? Como dizer Hutukara na língua do colonizador, do invasor? Como 
dizer Hutukara para uma sociedade que não consegue mais olhar para o céu? Para 
compreendermos a territorialidades yanomamis devemos nos colocar em um outro lugar 
imaginário e cosmológico em que território é mais do que espaço, é mais do que domínio, 
território é a manifestação da potência da vida. E como essa geografia afetiva pode ser dita pelo 
direito ocidental? Esse é desavio que exige olhar diante do abismo, olhar diante da fronteira – 
é o que esta comunicação propõe. A nossa proposta de comunicação que se insere como um 
inserto, ou como um excerto da pesquisa realizada a nível doutoral juntou ao PPGDA da UFG 
visa discutir ou descrever uma proposta de direito territorial yanomami a partir das narrativas 
cosmológicas desse povo desveladas na obra do xamã Davi Kopenawa, a partir do livro “A 
queda do céu”. Em poucas palavras – o que é o direito à terra, e ainda, o que é o território para 
os yanomamis? A apresentação é um desdobrar da macrotemática – direitos indígenas – a partir 
de considerações epistemológicas a despeito da differance (conforme a proposta filosófica de 
Jacques Derrida) entre o ser do direito da sociedade hegemônica e o ser do direito das culturas 
indígenas, em especial o ser do direito dos yanomamis 
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O POVO GUARANI-KAIOWÁ E A RESOLUÇÃO Nº 47/2019 DA CIDH: UMA 
RELEITURA DOS CONFLITOS HÍDRICOS E DO DIREITO HUMANO À ÁGUA 

 

Dedierre Gonçalves Silva1 
Thiago Henrique Costa Silva2 

 

 
Resumo: Os conflitos hídricos configuram uma realidade latente e crescente no território 
brasileiro, sendo que só em 2021 a Comissão Pastoral da Terra (CPT) identificou 304 conflitos, 
os quais atingiram 56.135 famílias (CPT, 2022). O caso do povo tradicional Guarani-Kaiowá é 
um dos conflitos recentes, que se destaca pelo fato de ter sido levado à Corte Interamericana de 
Direitos Humanos (CIDH) em 2019, quando foi emitida a Resolução nº 47/2019. Em síntese, o 
povo teve seu manancial hídrico contaminado por agrotóxicos, sendo que, sem efetiva ação 
governamental, a questão foi levada à CIDH que emitiu a referida resolução no intuito de que 
o Brasil efetivasse o acesso à água potável para banho e alimentação do povo Guarani-Kaiowá 
(CIDH, 2019). A problemática levantada na pesquisa é se as decisões da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, no que tange ao direito à água, são efetivos instrumentos de justiça 
ambiental no contexto brasileiro? Ou seja, pretende-se compreender se a CIDH promove o 
direito à água em detrimento do projeto de financeirização da natureza e se o Brasil respeita e 
faz produzir os efeitos de suas decisões. Assim, o principal objetivo com a pesquisa é 
compreender se há efetividade nas decisões proferidas pela CIDH que garantem o acesso 
fundamental à água em estados membros que não têm em sua legislação tal roupagem de direito 
fundamental à água. A partir de estudo sobre os povos originários e suas relações com os bens 
naturais, objetiva-se discutir a roupagem jurídica do acesso hídrico no Brasil e analisar a 
efetividade da decisão da CIDH no caso em análise. Para possibilitar tal pesquisa, será utilizada 
abordagem qualitativa, adotando-se os métodos dialético e histórico, ancorados na técnica de 
levantamento e análise bibliográfico e documental. O referencial teórico se firmará na 
decolonialidade, partindo essencialmente da discussão sobre a apropriação da natureza quanto 
mercadoria e o des-envolvimento do ser humano para com o meio em que vive. Desta feita, o 
pano de fundo da pesquisa desenvolvida é a apropriação dos bens naturais como chama para o 
agronegócio brasileiro, que aquece o movimento do capital no campo, sendo que, por meio de 
incentivos e subsídios, acabam restringindo o acesso e ampliando a desigualdade hídrica. 
Importantes conceitos apresentados e debatidos pelos pesquisadores Porto-Gonçalves, Shiva, 
Quijano e Mendonça, como decolonialidade (QUIJANO, 2005) des-envolvimento (PORTO-
GONÇALVES, 2006; 2020; SHIVA, 2006), re-existência (MENDONÇA, 2010; 2015) e 
agrohidronegócio (MENDONÇA, 2015; SILVA; JORDÃO, 2018), serão analisados e 
desenvolvidos na pesquisa. Apesar de a pesquisa estar em andamento, conclui-se, parcialmente, 
que a legislação brasileira não consagra o direito ao acesso à água como sendo um direito 
humano, sendo inclusive necessário que povos tradicionais brasileiros busquem cortes 
internacionais na tentativa de verem direitos fundamentais garantidos. Contudo, ainda se faz 
necessário um desenvolvimento mais aprofundado acerca do histórico do povo Guarani-
Kaiowá no intuito de averiguar a efetivação da resolução nº 47/2019 e consequentemente das 
decisões proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, verificando então se 
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mesmo assim há uma prevalência dos interesses dos grandes agronegociantes sobre as 
determinações da CIDH. 
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GOVERNANÇA RESPONSÁVEL DE TERRAS E RECONHECIMENTO DE 
DIREITOS TERRITORIAIS INDÍGENAS NA AMAZÔNIA:  uma análise na perspectiva 

do direito socioambiental 
 
 

Evander Dayan de Mattos Alencar1 
Girolamo Domenico Treccani2 

José Heder Benatti3 
 
Resumo: Buscou-se analisar, na perspectiva do direito socioambiental, em que medida a 
governança responsável de terras pode favorecer a efetivação de direitos territoriais indígenas 
na região amazônica. Quanto aos objetivos específicos, almejou-se: i) compreender como a 
proteção às terras indígenas encontra respaldo no âmbito do direito socioambiental; ii) analisar 
em que medida diferentes formas de apropriação da natureza propiciam a deflagração de 
conflitos socioambientais em terras indígenas, no contexto amazônico; e iii) examinar de que 
forma a governança responsável de terras pode fortalecer o combate à sobreposição de direitos 
em terras indígenas. O problema de pesquisa consistiu em indagar como a adequada governança 
de terras pode contribuir para a prevenção ou mitigação de conflitos socioambientais nessas 
áreas. Partiu-se da hipótese de que a governança responsável de terras, visto que determina a 
escolha de prioridades no reconhecimento de direitos territoriais e na regularização fundiária, 
tem o potencial de obstar a sobreposição de direitos em terras indígenas, evitando ou mitigando 
a incidência de conflitos socioambientais, de modo a favorecer a proteção dos direitos 
territoriais indígenas na região. Relativamente aos aspectos metodológicos, a pesquisa pode ser 
descrita como qualitativa, bibliográfica, descritiva e baseada no raciocínio dedutivo. Como 
resultados preliminares, em relação ao primeiro objetivo específico, especialmente a partir das 
lições de Mattos Netto (2018), Mattos Neto, Benatti e Brito (2018), Marques (2015) e Santilli 
(2005), ficou evidenciado que o direito socioambiental compreende a proteção das terras 
indígenas, ao contemplar a função socioambiental da propriedade, a defesa da biodiversidade e 
da sociodiversidade, enaltecendo a centralidade do meio ambiente para a reprodução física e 
cultural dos povos indígenas, conforme preconiza a Constituição. Quanto ao segundo objetivo 
específico, concluiu-se, sobretudo com base em Assis (2014), Benatti (2018), Dias (2019), 
Martins (2011) e Sarmento, Dias e Silva Neto (2021), que, no contexto de avanço da exploração 
econômica da região, choques de interesses quanto às formas de utilização da natureza 
proporcionam conflitos socioambientais, numa dinâmica influenciada pelos propósitos do 
capital, em que os limites de pretensos direitos econômicos avançam sobre direitos territoriais 
de povos e comunidades tradicionais, em detrimento da justa distribuição das terras e do 
respeito aos povos indígenas e ao meio ambiente. No concernente ao terceiro objetivo 
específico, com fulcro nos ensinamentos de Benatti (2015), Bueno e Reydon (2017), Reydon 
(2018), Reydon et al. (2017) e Treccani (2018), compreendeu-se que a adequada governança 
de terras exige participação social e um conjunto integrado de regras para uso e ocupação do 
solo, constituindo instrumento para o enfrentamento da problemática da sobreposição de 
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direitos e na consequente busca de resolução de conflitos socioambientais em terras indígenas. 
Do exposto, reputou-se corroborada a resposta inicial ao problema desta pesquisa, no sentido 
da efetivação dos direitos territoriais indígenas na região amazônica. Em conclusão, 
considerou-se seguro afirmar que a transparência decorrente da governança responsável de 
terras tem o condão de permitir a identificação de sobreposições de direitos, possibilitando 
respostas mais adequadas, por parte do Estado, na resolução de problemas socioambientais, o 
que interessa sobremaneira ao tratamento de conflitos em terras indígenas na Amazônia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: TERRAS INDÍGENAS. SOCIOAMBIENTAL. GOVERNANÇA. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

O PROCESSO DE RECONHECIMENTO DOS TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS E A 

MOROSIDADE DO ESTADO 

Girolamo Domenico Treccani1 
Madaliza dos Santos Nascente2 

Mônica Moraes Borges3 
 

Resumo: Os direitos territoriais, patrimoniais e culturais das comunidades quilombolas 
passaram ser reconhecidas com o advento da Constituição Federal de 1988, após séculos de 
invisibilidade a qual foram relegadas pela historiografia oficial (TRECCANI, 2006). A partir 
deste marco passa-se a adotar o termo “quilombo” para designar as comunidades negras rurais 
dotadas de uma trajetória própria e relações específicas, bem como ancestralidade negra 
relacionada ao período escravocrata. Com a aprovação da Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) em 1989 e a internalização no ordenamento jurídico brasileiro, 
inicia-se a construção de um alicerce jurídico que irá consolidar os direitos dos Povos e 
Comunidades Tradicionais (PCTs) e, nessa seara, encontra-se o direito à propriedade sobre as 
terras que tradicionalmente ocupam. Após trinta e quatro anos da promulgação, tem-se o 
quantitativo de 298 territórios quilombolas titulados em todo território nacional (INCRA, 
2022), dado que põe em voga: a atuação do Estado, a priorização da pauta, a qualidade da 
política pública e, sobretudo, a morosidade na resolução da demanda que reverbera na inércia 
estatal constituindo-se como um óbice para a efetivação da justiça social. Enquanto objetivo 
geral deste trabalho, será analisado o tempo médio que o Estado leva para instruir um processo 
de regularização fundiária quilombola, tendo como data inicial a abertura do processo e como 
data final a expedição do título definitivo de propriedade. No que se refere aos objetivos 
específicos, serão identificados os principais gargalos que tendem a atrasar o procedimento 
administrativo, assim como, serão apresentadas e discutidas as fragilidades e limitações do 
“modus operandi” adotado pelo Estado, por fim, serão elencados os principais desafios. O 
método a ser utilizado consiste no histórico-dialético, correlacionando os dados coletados e 
sistematizados pelo grupo de pesquisa Observatório Quilombola vinculado a Clínica de Direitos 
Humanos Amazônicos do Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará com 
as referências bibliográficas, através da revisão bibliográfica crítica da doutrina a respeito do 
direito fundamental a propriedade. Adota-se como referenciais teóricos autores que se 
debruçam sob as temáticas do Direito à Propriedade Coletiva e da Necropolítica (MBEMBE, 
2018).  Pretende-se ao final ratificar a necessidade da construção participativa das normas que 
incidem diretamente no modo de criar, fazer e viver dos Povos e Comunidades Tradicionais e 
apontar caminhos possíveis a serem pensados para expansão da atuação do Estado na expedição 
de títulos definitivos de propriedade, de modo que o tempo na instrução dos procedimentos 
administrativos obedeça o princípio da razoável duração do processo, uma vez que este é direito 
fundamental constitucionalmente assegurado. Tem-se como resultados parciais os seguintes 
dados: entre 1995 e agosto 2022 foram expedidos (298) títulos, 2014 foi o ano com maior 
número de títulos expedidos (39) e 1995 com o menor número (1), o Pará é o estado que mais 
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titulou nesse ínterim (83) títulos, em contrapartida Alagoas e Minas Gerais disputam a lanterna 
com apenas (1) título cada.  
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A (IN)COMPATIBILIDADE ENTRE FAIXA DE FRONTEIRA E TERRAS 
INDÍGENAS 

 

Gilvan de Barros Pinangé Neto1 

 
Resumo: Em sede jurisprudencial no sistema interamericano, o caso Brasil versus Povos 
Indígenas Raposa Serra do Sol (Relatório nº 125/10, Petição 250/04) denunciou a violação de 
direitos humanos e ambientais por parte do Estado brasileiro. Houve omissão e atraso na 
demarcação, delimitação e titulação das terras indígenas (Roraima), culminando fatalmente em 
incidentes violentos e grave degradação ambiental pela circulação contínua de povos não-
indígenas no território. Ainda que o desfecho do caso coube ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), mediante resolução interna do conflito através do julgamento da Petição 3388/09, 
observa-se certo antagonismo à causa indígena, através de salvaguardas adotadas pelo 
Supremo. Destarte, adota-se a hipótese de que tais incongruências entre o entendimento 
jurisprudencial do Supremo em relação às decisões emanadas pela Comissão e pela Corte 
Interamericana de Direitos Humanos podem acarretar inconstitucionalidades. O objetivo 
central deste artigo consiste na análise crítica da incorporação e aplicação dos tratados de 
direitos humanos do sistema interamericano no Brasil, à luz da jurisprudência do Supremo 
relativa ao caso Raposa Serra do Sol, envolvendo fronteiras em terras indígenas. Também se 
busca explicar o funcionamento do sistema interamericano, especialmente da Comissão e da 
Corte Interamericana; apontar a legislação infraconstitucional pátria vigente em matéria de 
direitos humanos e ambientais. A fim de realizar o teste da hipótese levantada, bem como a sua 
refutação ou corroboração, o melhor método a ser adotado neste trabalho é o hipotético-
dedutivo, originalmente idealizado por Popper (2013). A pesquisa também possui abordagem 
qualitativa, sendo sua natureza descritiva, através de levantamentos bibliográficos (legislações, 
doutrinas, jurisprudências, tratados, documentos históricos, entrevistas etc.). Na primeira seção 
do artigo, “A (In)Compatibilidade entre Faixa de Fronteira e Terras Indígenas”, adotam-se as 
obras de Trindade (2003, 1993); o autor realiza um paralelo desde a Declaração de Estocolmo 
(1972) até os dias atuais, exaltando os avanços promovidos pela Comissão Mundial sobre o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento. Em sua segunda seção, “Faixa de Fronteira e a Soberania 
Nacional”, adotam-se as obras de Foucault (2008, 1987, 1979) e Comparato (2003, 1981); os 
autores analisam a exegese ideológica dos conceitos de soberania nacional (heranças da guerra 
fria), bem como sua possível instrumentalização na atual conjuntura “bionecropolítica”, capaz 
de extinguir os direitos humanos. Em sua terceira seção, “Amazônia: A Última Fronteira”, 
adotam-se as obras de Martins (1997); o autor aponta a Amazônia brasileira como uma das 
últimas fronteiras que desafiam a tecnologia moderna, isto é, a verdadeira fronteira da 
humanidade. Destarte, neste momento torna-se imprescindível a discussão acerca do tema, isto 
é: “A (In)Compatibilidade entre Faixa de Fronteira e Terras Indígenas”; conforme 
determinações dos arts. 225 e 231 da Carta Magna; art. 6º da Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e a própria Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas 
(ONU). Combinados, tais dispositivos revelam o caminho que não apenas preserva os direitos 
fundamentais, como também promove o desenvolvimento sustentável das atuais e das próximas 
gerações, rumo ao neoconstitucionalismo latino-americano, embrião do futuro Estado de 
Direito Ambiental. 

 

 
1 Advogado Criminalista, Mestrando em Direito Agrário pela UFG e Especialista em Direito Penal e Processual 
penal pela UNIFASAM, navlig4sun@live.com. 



40 
 

 

Palavras-chave: FRONTEIRA. TERRAS INDÍGENAS. COMISSÃO INTERAMERICANA 
DE DIREITOS HUMANOS. RAPOSA SERRA DO SOL. SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

ENTRAVES À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA COMUNIDADE RIBEIRINHA 
DO XINGU 

Letícia Lopes Brito1 

 

Resumo: No ano de 2018, em campo em Altamira e Vitória do Xingu no decorrer de pesquisa-
ação realizada com os ribeirinhos que sofreram deslocamento forçado das margens e ilhas do 
rio Xingu para instalação da UHE Belo Monte, me deparei pela primeira vez com o que viria a 
ser meu tema de pesquisa. Uma vez efetivado o reassentamento às margens do Xingu, no 
território ribeirinho, qual o modelo de ordenamento territorial que garante a segurança da 
permanência no território? Para responder esta pergunta do Conselho Ribeirinho busquei, a 
partir das premissas de coletividade do território, inalienabilidade e sucessão dos terrenos 
familiares e sobreposição com Área de Preservação Permanente, as possibilidades para 
regularização fundiária do território ribeirinho. O objetivo inicial era subsidiar a tomada de 
decisão informada dessa comunidade sobre seu território. Entretanto, a pesquisa evidenciou 
diversos entraves na regularização fundiária, que pareciam se repetir em múltiplos casos, à 
garantia dos direitos de comunidades tradicionais que habitam áreas ambientalmente 
protegidas. Assim, a pesquisa tornou-se indutiva–dedutiva, na medida que se propôs a analisar 
tanto o caso concreto a partir de regras gerais, quanto as regras gerais a partir das especificidades 
do caso ribeirinho. Os objetivos, então, passaram a ser compreender em que medida as 
possibilidades para regularização fundiária de territórios tradicionais sobrepostos à áreas 
ambientalmente protegidas garantem os direitos territoriais das comunidades tradicionais; e, em 
seguida, avaliar qual alternativa melhor garante os direitos dessa comunidade, em especial ao 
território, autodeterminação e moradia.  Para tanto, a pesquisa consistiu em três momentos. O 
primeiro mapeou as possibilidades jurídicas para regularização fundiária de comunidades 
tradicionais que habitam áreas ambientalmente protegidas e analisou quais suas características 
centrais considerando tanto a legislação quanto práticas insurgentes (como as UCs de Uso 
Sustentável, os Projetos Agroextrativistas do INCRA e o Termo Territorial Coletivo). A partir 
dessa sistematização, foram cruzadas em análise matricial as características de cada um dos 
modelos com as premissas dos ribeirinhos, e avaliado em que medida os modelos garantem os 
modos de vida e direitos dessa comunidade. Após discussão das possibilidades com o Conselho 
Ribeirinho, foram mapeados na literatura casos e teorias que discutissem os problemas 
encontrados no caso concreto para possibilitar melhor compreensão da dimensão do problema 
que se apresentava. O trabalho partiu de análise da normativa nacional e internacional sobre 
direitos humanos de povos e comunidades tradicionais, relatórios, artigos, pesquisas 
acadêmicas e seminários sobre o tema. Os resultados demonstram que o processo legislativo 
não está refletindo os avanços sociais das pautas de direitos territoriais, uma vez que nenhum 
dos modelos se mostrou capaz de garantir na integralidade os direitos desses povos. Os 
principais motivos foram a ausência de segurança jurídica da posse, impossibilidade de 
autonomia de gestão do território e incompatibilidade de normas ambientais com os modos de 
vida dessas comunidades.  
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DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E OS NOVOS ARRANJOS 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: Conciliando os empreendimentos de 

energia             renováveis com a agricultura familiar e as comunidades tradicionais. 
 
 

Camilla Lima Batista1 
Renata Rossi Alvarez2 

  
Resumo: Este trabalho aborda a experiência do processo de regularização fundiária da 
comunidade de Fundo e Fecho de Pasto de Mangabeira, localizada no município de Brotas 
de Macaúbas no Estado da Bahia, que está situada em área de Potencial de Energia Eólica, 
considerada área de corredores de ventos. O objetivo é relacionar a inovação jurídica com a 
conciliação entre a preservação de direitos das comunidades tradicionais de fundo e fecho de 
pasto e a implantação de empreendimentos de Parques Eólicos no estado da Bahia, 
demonstrando a relevância e pertinência frente à crise energética e hídrica que afeta o país 
bem como os benefícios econômicos para as comunidades. Para tanto, foi feita uma pesquisa 
do estudo histórico e etnográfico da comunidade e a forma de ocupação tradicional dos seus 
territórios, o uso comunitário da terra e em espaços familiares, onde criam animais soltos 
na Caatinga e no Cerrado da Bahia, de modo a compreender a sua historicidade e os arranjos 
produtivos desenvolvidos, a possibilidade de conciliação do empreendimento de parques 
eólicos com a política da agricultura familiar. Verificou-se que a agricultura familiar é 
impulsionada pelo financiamento resultante do arrendamento das áreas, impactando 
diretamente no desenvolvimento rural sustentável e solidário, representando um referencial 
no processo de conciliação entre os grandes empreendimentos e o modo de vida rural 
sustentável. A análise abrange a aplicação do arcabouço jurídico implementado pelo Estado 
da Bahia, que dispõe sobre os procedimentos para a regularização fundiária nas áreas de 
potencial eólico, a IN conjunta SDE/SDR/PGE 001/2020, sendo está instrução normativa 
articulada com as Secretaria de Desenvolvimento Rural, Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e a Procuradoria Geral do Estado da Bahia. A metodologia aplicada consiste na 
revisão bibliográfica e os elementos constitutivos em práticas adotadas pelo Estado da Bahia 
no processo de implantação dos empreendimentos, assim com o método empírico no diálogo 
permanente com os atores da comunidade em estudo. Os pilares teóricos que fundamentam 
este artigo são a carta magna de 1988, no que se refere aos direitos das comunidades 
tradicionais, questão dos direitos humanos, as teorias elementares de Carlos Frederico Marés 
de Souza Filho, José Heder Benatti, Lilian Mendes Haber, Girolamo Domenico Treccani e 
Tatiana Ribeiro Velloso, que tratam de terras tradicionalmente ocupadas e da territorialidade, 
além de Darcy Walmor Zibetti (2005), na obra Teoria Tridimensional da Função da Terra 
no Espaço Rural – Econômica, Social e Ecológica. O resultado esperado do trabalho 
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demonstrará um exemplo de conciliação entre a luta pelo direito a terra e o desenvolvimento 
socioeconômico e ambiental, estabelecendo discussões jurídicas, com normatizações que 
possibilitem conquistas e preservação dos direitos coletivos, soluções pacificadoras e 
reflexões sobre novas formas de sobrevivência social, com diminuição dos impactos 
ambientais. 
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A DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA: REGULAMENTAÇÃO QUE TRAZ 
SEGURANÇA? 

 
Gabriel de Queiroz Colares1 

 

Resumo: O procedimento de demarcação de Terra Indígena tem sua origem no direito 
originário dos índios sobre a terra, remontando ao século XVII, quando a Coroa Portuguesa 
editou documentos legais objetivando dar andamento ao processo de colonização, 
resguardando os direitos territoriais destes povos. Este processo afetou diretamente a vida dos 
povos tradicionais no país, sendo considerados “inferiores” pelos colonos, submetendo-lhes ao 
poder eurocêntrico (AMORIM et al, 2020, p.66). Neste sentido, “o acesso à terra, no Brasil, 
aconteceu por meio de decretos, alvarás e ordens régias” (MARTINI et al, 2018, p. 16), 
consoante Alvará Régio de 1° de abril de 1680. Ressalta-se a CRFB determina que as terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União, que deve garantir os direitos 
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, por meio da demarcação, e reconhece 
direitos mais amplos, que exigem uma política multiculturalista de valorização da cultura, que 
vem carreadas junto ao artigo 231, grande avanço constitucional positivado (TRECCANI; 
ALVES, 2017, p. 597), evidenciando o pluralismo legal, estudado também na antropologia 
(LITTLE, 2004, p. 280). Inexiste consenso quanto ao conceito (CASTRO; OLIVEIRA, 2016, 
p. 54), mas terras tradicionalmente ocupadas são aquelas habitadas em caráter permanente, 
utilizadas para atividades de produção, para a preservação dos recursos ambientais necessários 
e as terras indispensáveis para sua reprodução física e cultural, conforme seus usos, costumes 
e tradições. Não somente, são destinadas à sua posse permanente, não compondo o mercado 
de terras (CARVALHO, 2011, p. 176), indisponíveis e inalienáveis, com direitos 
imprescritíveis. Com a edição do Decreto n° 1775/96, obteve-se o processo de demarcação 
regulamentado, tornando-se meio administrativo utilizado como ferramenta para identificar e 
sinalizar os limites dos territórios tradicionalmente ocupados. Apesar de antiga, a 
regulamentação não configura um sentimento de segurança para a população indígena, pois 
grande parte dos conflitos no setor agrário continuam envolvendo populações tradicionais 
(MALERBA, 2015, p. 83). Entre tudo que existe regulamentado sua a efetivação há um 
abismo, não ocorrendo a aplicação do legislado, sem compreensão dos órgãos responsáveis 
quanto ao processo de demarcação (COSTA FILHO, 2012 p. 336). Como problema de 
pesquisa, demanda- se qual tem sido a relevância concreta do Decreto que regulamenta a 
demarcação da TIs para a segurança de tais populações? Como objetivos, tem-se como geral 
identificar a quantidade de conflitos mitigados por meio da demarcação de terras indígenas; 
como específicos delimitar o conceito de terras indígenas para a doutrina; explanar acerca do 
processo de demarcação de terra indígena segundo a FUNAI; verificar o estágio e gravidade 
dos conflitos existentes envolvendo demarcação de terras indígenas. Quanto à metodologia, 
adota-se o método dedutivo, com pesquisa exploratória, realizando-se análise doutrinária 
sobre o tema, seguida do estudo legislativo, e análise de informações de ONGs e FUNAI 
quanto aos conflitos indígenas. Como resultados parciais, verifica-se que a regulamentação, 
apesar de positivada, não se traduz em segurança às partes presentes nos conflitos, inclusive 
com existência reconhecida pelo Supremo em alguns de seus julgados (SILVA, 2016, p. 16), 
mas não sendo verificada, hodiernamente, movimentação legislativa para mitigação desta 
insegurança causada pela inércia do Estado. 
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GRUPO DE TRABALHO CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS DA UEFS: uma análise 
da participação do GT na mobilização das Comunidades Quilombolas de Feira de Santana e 

Antônio Cardoso 
 

Girolamo Domenico Treccani1 
Luciéte Araujo Duarte2 

 

Resumo: O propósito deste resumo é apresentar a parte da pesquisa de mestrado que investiga 
o ativismo dos membros do Grupo de Trabalho Conflitos Socioambientais (GTCS), criado pela 
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) em 2019, nos enfrentamentos envolvendo 
Comunidades Quilombolas (CQs) situadas nas cidades baianas de Feira de Santana e Antônio 
Cardoso. Mesmo o Brasil sendo um Estado diverso em sua composição étnico-racial e cultural, 
ainda é um desafio assegurar direitos que impulsionem o bem viver da população, mormente 
dos povos e comunidades tradicionais, historicamente invisibilizados e silenciados por pressões 
econômicas, fundiárias, discriminações e exclusão social. Múltiplos são os movimentos e 
organizações sociais que vêm identificando grupos culturalmente diferenciados e promovendo 
sua articulação e mobilização na garantia de direitos, o que culminou no reconhecimento 
jurídico-formal dos denominados “Povos e Comunidades Tradicionais” no Decreto n.º 
6.040/2007 (Brasil 2007). Todavia, nem todos os envolvidos conhecem plenamente esses 
direitos, o que se deve, para Rinaldo Sérgio Arruda (1999), ao fato de que seus sistemas 
produtivos são voltados à subsistência, além de não possuírem os títulos das terras que habitam. 
Isso coloca o seguinte problema: qual a importância dos grupos de trabalho criados pelas 
Universidades para instruir comunidades tradicionais quanto a garantia de seus direitos? Para 
responder a pergunta, toma-se o caso do GTCS, que reúne docentes, estudantes, técnicos e 
moradores de CQs e foi criado mediante provocação de estudantes mulheres, negras e 
quilombolas da própria UEFS como forma de reagir às violações de direitos identificadas em 
seus territórios, como o avanço da urbanização desenfreada em Feira de Santana e a instalação 
da Linha de Transmissão de energia elétrica em alta potência (LT 500 kV) nos territórios de 
comunidades quilombolas de Feira de Santana e Antônio Cardoso. Tais violações 
desconsideram o direito à consulta prévia, livre e informada prevista na Convenção n.º 169 da 
OIT (Brasil 2019, LXXII, art. 6º), implicando em violação ao direito à moradia e a titulação 
dos territórios quilombolas (Brasil 1988, arts. 6º e 68-ADCT). O GTCS tem realizado ações 
para subsidiar as CQs, como informações sobre o licenciamento ambiental, reuniões, confecção 
de mapas e provocação ao Ministério Público Federal. O ativismo do GTCS junto às CQs reflete 
que é da luta e das criações de novas formas de vida que podem nascer reflexões intelectuais, 
criativas e potentes, pois “não há pensamento criador sem luta, como não há luta sem produção 
de conhecimento” (Tible 2019, 4). A pesquisa que resulta da luta é aquela na qual estamos todos 
posicionados, implicados em causas e processos coletivos, na qual as dimensões culturais, 
simbólicas e materiais de existência sejam intelectualmente compreendidas para além da 
dimensão socioeconômica capitalista. Nesse sentido, a metodologia do presente trabalho vem 
com um aspecto de sistematização, da expressão de uma atuação pautada na pesquisa-luta e 
participativa. Encontra-se, portanto, associada a uma metodologia qualitativa na análise do 
fenômeno social (Igreja 2017). Tendo Arruda (1999) e Tible (2019) como referenciais teóricos, 
pretendemos evidenciar a importância dos Grupos de Trabalho, como o GTCS, na mobilização 
das CQs. 
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PORTAIS DO NÃO RETORNO, UMA ANÁLISE DO AMANHÃ PARA ATINGIR O 
ONTEM: o encantado face a ação genocida do(s) colonizador(es) aos povos e 

comunidades originárias e tradicionais no Brasil 
 

 
Resigno Barros Lima Neto1 

Eriberto Francisco Bevilaqua Marin2 
 

 
Resumo: Propõe-se a fazer a análise dialógica da temporada primeira da série SANKOFA – A 
África que te habita, com a fala do Professor Joaquim Shiraishi Neto (UFMA) realizada no dia 
24 de novembro de 2021 no Seminário Doutoral do PPGDA/FD/UFG. Em primeiro lugar, 
fizemos o estudo detalhado de ambas produções, tal maneira, nos fosse facilitada a interconexão 
dos os apontamentos percebidos, como urgentes, dentro da compreensão dos saberes dos Povos 
e Comunidades Tradicionais (PCT) dentro da perspectiva afrocentrada, das sociedades 
sequestradas e escravizadas, em concomitância com as discussões apresentadas acerca do 
encantado. O enfrentamento cotidiano das alusões históricas utilizadas para distanciar a 
construção do imaginário coletivo da sociedade brasiliana, da parte advinda do continente 
africano. METODOLOGIA: A metodologia empregada é a o método dialético apresentado 
por György Lukács, em seu livro História e Consciência de Classe: estudos sobre a dialética 
marxista. PROBLEMA DE PESQUISA: O afastamento da possibilidade de reconhecimento 
dos direitos dessa(s) sociedade(s) acaba(m) por acarretar a negligência da reparação histórica, 
assim como a invisibilização e aniquilamento das pessoas que passam a ter seus direitos 
afastados, tornando a aplicação jurídica, não mais do que a, manutenção de violências 
históricas. OBJETIVOS: Temos por objetivo trazer a discussão acerca do aniquilamento das 
sociedades originárias e tradicionais através da manutenção desses instrumentos de violência, 
que tem como objetivo, único e exclusivo afastar as possibilidades de reclamações no âmbito 
do judiciário dos direitos legítimos de manutenção do(s) modo(s) de existência(s). 
RESULTADOS: Precipuamente ao fazermos a análise e o levantamento de ambas produções 
em decorrência da ausência de uma reparação histórica pelos séculos de vilania do(s) 
colonizador(es), visto que as pessoas que compõe esses grupos sociais se veem obrigadas a 
permanecerem em um estado de exclusão e marginalização. Temos por provocação inicial 
buscar elementos suficientes para o enfrentamento dos instrumentos, tidos como legais, 
provocam o fortalecimento de uma construção histórica, sobretudo jurídica, que se legitima em 
ações, ao afastar o reconhecimento legal das pessoas que compõe a sociedade brasiliana.  
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DIREITO À ALIMENTAÇÃO: INSEGURANÇA ALIMENTAR E 

VULNERABILIDADE SOCIAL 

 

Eduardo Gonçalves Rocha1 

Jéssica Luzia Nunes2 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar a insegurança alimentar no Brasil e 
as causas que fizeram o país regressar ao mapa da fome, o aumento da vulnerabilidade social, 
e o consequente aumento dos casos de pessoas regatadas em condições análogas à escravidão. 
Para tanto propõe apresentar conceitos como o direito à alimentação, soberania alimentar e 
insegurança alimentar, que permitirão compreender a atual situação alimentar no Brasil e suas 
implicações. O direito à alimentação foi reconhecido no nosso ordenamento por meio da 
Emenda Constitucional n.° 63 de 2010, foi uma grande conquista para que se assegure uma 
alimentação saudável e nutricional. Logo, reduzir a insegurança alimentar é um desafio estatal, 
bem como assegurar a soberania alimentar. De acordo com a Rede PENSSAR, no Inquérito 
Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, do 
total de 211,7 milhões de pessoas, 116,8 milhões conviviam com algum grau de insegurança 
alimentar (leve, moderada ou grave). Destes, 43,4 milhões não contavam com alimentos em 
quantidade suficiente para atender suas necessidades (moderada ou grave). Tiveram que 
conviver e enfrentar a fome, 19 milhões de brasileiros(as). O estudo ainda demonstra que a 
insegurança alimentar é maior na zona rural, em domicílios chefiados por mulheres, pessoas 
negras, indígenas, quilombolas e camponeses. Nesse sentido, verificar o impacto da política 
neoliberal nas relações alimentares e a atuação estatal, bem como a importância das políticas 
públicas para assegurar uma segurança alimentar e nutricional para a população brasileira. 
Analisar como a insegurança alimentar gera indivíduos vulneráveis, passíveis de serem 
submetidos as condições análogas à de escravo. A fim de cumprir a proposta será utilizada o 
método qualitativo, por meio de revisão bibliográfica de livros e artigos científicos. 
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ANÁLISE DOS INDICADORES DE SEGURANÇA ALIMENTAR ENTRE 2004 E 

2020: PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES 
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Resumo: O artigo analisa os avanços e retrocessos da segurança alimentar no período de 2004 
e 2020. Utiliza-se dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), PNAD 
– Contínua, e Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do IBGE, e do Inquérito Nacional 
sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia Covid-19 da Rede Brasileira de 
Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede PENSSAN). As pesquisas 
utilizam-se da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar – EBIA para realizar a classificação 
dos lares em: segurança alimentar; insegurança alimentar leve (IA Leve); insegurança 
alimentar moderada (IA Moderada); e insegurança alimentar grave (IA Grave). Em 1996 
a Organização para Alimentação e Agricultura (FAO) na Cúpula Mundial da Alimentação, 
definiu que a segurança alimentar “existe quando as pessoas têm, a todo momento, acesso físico 
e econômico a alimentos seguros, nutritivos e suficientes para satisfazer as suas necessidades 
dietéticas e preferências alimentares, a fim de levarem uma vida ativa e sã.” (FAO, 1996). No 
mesmo evento a Via Campesina definiu a soberania alimentar: “La Soberanía Alimentaria 
representa una agenda contrapuesta a las políticas neoliberales del comercio globalizado y la 
“seguridad alimentaria” actualmente definidas por el régimen alimentario establecido por las 
corporaciones y sus modelos de producción agro-industrial.” (FMSA, 2007). Os resultados da 
PNAD mostravam que os índices de insegurança vinham diminuindo, em 2004 aparecia em 
34,9% dos lares, 30,2% em 2009 e 22,6% em 2013. Contudo, na POF 2017- 2018 10,3 milhões 
de pessoas moravam em domicílios com IA grave (IBGE, 2020). Os dados da Rede PENSSAN 
mostram que os índices de insegurança alimentar continuaram a subir, apontando que 55,2% 
dos domicílios investigados se encontravam em algum nível de insegurança alimentar, desses 
9% em situação de IA grave. Em valores absolutos na POF 2017/2018 10,3 milhões de 
brasileiros estavam em IA Grave, já em 2020 esse número chegou a 19,1 milhões, aumento de 
aproximadamente nove milhões de pessoas. Por outro lado o valor da produção agrícola 
nacional bateu recorde com R$ 470,5 bilhões, puxados pela produção de grãos (BRASIL, 2021). 
A produção de arroz chegou a 11 milhões de toneladas de acordo com o Levantamento 
Sistemático da Produção Agrícola publicado pelo IBGE em 13/01/2021. De acordo com o 
IPEA as exportações brasileira desse cereal aumentaram 36,8%, em comparação a anos 
anteriores, principalmente devido a quebra da safra dos principais produtores mundiais, Índia, 
Tailândia e Vietnã e da desvalorização do real frente ao dólar. Com isso, o preço interno do 
arroz aumentou aproximadamente 21,3% entre janeiro e agosto de 2020, gerando lucros para o 
agronegócio brasileiro e carestia para a população de baixa renda. Com os dados apresentados, 
com enfoque no arroz, fica claro que não existe uma política nacional voltada para a efetivação 
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da segurança alimentar e nem em busca da soberania alimentar. O objetivo tem sido a busca 
pelo superavit na balança comercial, mesmo que isso resulte no aumente do preço de produtos 
básicos e sacrifique a população de baixa renda, que na prática, é a mais afetada com o aumento 
dos alimentos. 

Palavras-chave: SEGURANÇA ALIMENTAR. SOBERANIA ALIMENTAR. 
INSEGURANÇA ALIMENTAR. 
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LEI 12.305/2010 - PNRS E A INSERÇÃO DA AGROECOLOGIA NO MEIO URBANO 
POR INTERMÉDIO DO COMPOSTAGEM NO MUNICÍPIO DE INHUMAS - GOIÁS 

 
Symoní De Paula Silveira1  

Leandro Campêlo de Moraes2   

 

Resumo: Pretende-se, nesta pesquisa analisar a agroecologia enquanto ferramenta apta a 
solucionar a degradação do meio ambiente. O objetivo é apresentar a importância de técnicas 
alternativas agroecológicas por meio da compostagem, vermicompostagem e da economia 
circular como instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos sendo ferramentas 
essenciais para a gestão integrada de resíduos sólidos pela aplicabilidade da legislação em 
questão. Será analisado o caso de uma empresa denominada PROJETO COMPOSTÔ, em 
Inhumas, cujo objetivo é reduzir a quantidade de resíduos sólidos descartados no lixão do 
município, promovendo a sustentabilidade e agroecologia, tendo em vista demonstrar a 
parceria de sucesso da aplicabilidade da compostagem para a redução da produção de resíduos 
em meio urbano. Esta pesquisa se justifica socialmente, por apresentar os resultados da 
compostagem como meio de redução de descarte de resíduos sólidos no lixão do município 
de Inhumas. As hipóteses inicialmente apresentadas são de que a compostagem com base 
na sustentabilidade de na agroecologia pode oferecer um meio adequado para agricultura 
urbana, redução de resíduos sólidos nos lixões e o gerando o melhor aproveitamento de 
resíduos orgânicos urbanos como adubos, à disponibilidade de substratos e de mecanismos de 
controle de pragas e doenças vegetais de baixo custo e de baixo impacto ambiental. Os 
referenciais teóricos que darão pista da temática serão construídos com base na leitura e análise 
da lei de resíduos sólidos, no plano diretor do município de Inhumas, Toledo Machado, Juliana 
Santili , Magalhães , Baltasar Baptista Da Costa , Oliveira Meira, Abreu, Abramovay, Grossi, 
Guidoni, Malta , Suster e Ramos. A pesquisa será desenvolvida com base no método dedutivo, 
a partir de pesquisas na legislação, em bibliografia especializada e em dados secundários. 
Serão analisados a lei dos resíduos sólidos e o uso da agroecologia no meio urbano por meio 
da compostagem com base no PROJETO COMPOSTÔ e seus resultados a longo prazo. 
Portanto, é de extrema necessidade analisar e observar que a iniciativa da empresa composta 
é de extrema valia, contudo é fundamental ter iniciativas do poder público, nesse sentido, 
geraria um alto grau de potencialização quando o estado/município se dá junto a iniciativas 
que se mobilizam para resultar em benefícios mútuos. 
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DO PAA AO ALIMENTA BRASIL, A DESCONSTRUÇÃO DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO 

 
 

Anne Geraldi Pimentel1 
Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega2 

 
Resumo: Nos anos de 2003, durante o governo de Lula, foram criadas várias políticas públicas 
que estruturaram um dos programas de governo, o Fome Zero. Dentre elas, está o PAA 
(Programa de Aquisição de Alimentos) que articulava a compra de alimentos produzidos pela 
agricultura familiar, com incentivos financeiros para que esses agricultores produzissem de 
forma orgânica ou agroecológica, e os entregava em instituições socioassistenciais, como 
asilos e hospitais. Também era parte desse projeto outras políticas estruturantes, como o Bolsa 
Família e o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), que foram responsáveis por 
levar e manter as crianças nas escolas, com a possibilidade de uma merenda escolar feita a partir 
de produtos da agricultura orgânica ou agroecológica. Contudo, a partir do ano de 2013, essas 
políticas públicas começaram a serem desarticuladas, primeiro com a criminalização dos 
agricultores agroecológicos com um processo de investigação da PF e a ação judicial 
decorrente, depois com a falta de investimentos governamentais. A partir de então, foram 
ocorrendo vários fatos que contribuíram para o enfraquecimento e desarticulação dessas 
políticas, até agosto de 2021, quando foi editada uma medida provisória (MP n. 1.061/2021), 
aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro do mesmo ano, tornando-a Lei n. 
14.284/2021. Essa lei revogou os programas Bolsa Família e PAA, e criou em seu lugar o 
Auxílio e o Alimenta Brasil, que desestruturam complemente o programa Fome Zero. Com 
isso, tem-se como objetivo desta pesquisa, a análise das leis que fundamentam o PAA e o seu 
substituto, o Alimenta Brasil, para verificar as diferenças entre estas duas políticas públicas. 
A metodologia utilizada é a pesquisa exploratória-descritiva e utiliza os métodos e técnicas de 
pesquisa bibliográfica e documental para a coleta de dados; além disso, a pesquisa é considerada 
qualitativa, mas que utiliza de dados quantitativos para dar suporte às análises qualitativas. 
Encontrou-se como resultados parciais que a Lei n. 14.284/2021, que revogou o PAA e 
instituiu o Alimenta Brasil tem sido um grande retrocesso nas políticas públicas para a 
efetivação do Direito Humano à Alimentação Saudável. O referencial teórico conta com a 
tese sobre agroecologia de Pimentel (2020) e Marés (2015). 
 
Palavras-chaves: AGROECOLOGIA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO HUMANO À 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL. PAA. ALIMENTA BRASIL. 
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A LEI DE SEMENTES BRASILEIRA E A (DES)LEGITIMAÇÃO DOS DIREITOS  DOS 
CAMPONESES ÀS SEMENTES CRIOULAS. 

 
Jéssica da Silva Brito1 

Anne Geraldi Pimentel2 

 

Resumo: O debate sobre a proteção e preservação da agrobiodiversidade, consiste em uma 
das mais importantes questões ambientais da atualidade, ao passo que aumenta a erosão 
genética da diversidade biológica existente no meio ambiente. A principal causa é o avanço 
violento da mercantilização e destruição dos recursos naturais pelo capital agroindustrial. Um 
processo que ocorre dentro de um modelo predador da natureza, no qual o Estado corrobora 
com instrumentos de legitimação, como as leis, para a apropriação privada da natureza e dos 
territórios, em uma constante contradição, evidenciada pelo conflito entre os direitos coletivos, 
direitos individuais, propriedade privada e meio ambiente. Neste sentido, as sementes se 
constituem como um território de conflito e de controle, que ocorrem tanto na esfera produtiva 
como também na esfera jurídica. E é nesta esfera que se tem como objetivo analisar de forma 
crítica a lei nº 10.711/2003, que regulamenta a produção, conservação e comercialização de 
sementes. Por isso, o problema da pesquisa é a questão sobre como a legislação sobre sementes 
interfere no cotidiano dos camponeses. A pesquisa é exploratória-descritiva e utiliza os 
métodos e técnicas de pesquisa bibliográfica e documental para a coleta de dados; além disso, 
é considerada qualitativa, mas que utiliza de dados quantitativos para dar suporte às análises 
qualitativas. Assim, como desenvolvimento da pesquisa, deve-se considerar um primeiro 
aspecto sobre a lei de sementes no Brasil, é que ela visa regular/proteger o mercado formal de 
sementes, desde a produção até a comercialização, desconsiderando as práticas locais de 
manejo e produção de sementes crioulas desenvolvidas pelos agricultores. Com isso, considera- 
se como resultados parciais da análise crítica da lei nº 10.711/2003, que o sistema de produção 
e mercantilização de sementes da agricultura industrial interfere no sistema de produção de 
sementes crioulas de forma a prejudicar os camponeses, pois impede e cria regras 
incompatíveis com o desenvolvimento do sistema de produção de sementes crioulas para uma 
agricultura que respeite a biodiversidade, o que traz reflexos também para a produção de 
alimentos saudáveis. Isto porque, a relação dos camponeses com as sementes crioulas é 
fundamental para a proteção e continuidade da vida humana e do meio ambiente. As sementes 
crioulas são a expressão mais pulsante da resistência do campesinato frente ao modelo do 
agronegócio. Negar essa relação, é negar a história de evolução da humanidade, na relação 
homem-natureza, é negar o direito da natureza de reprodução da vida. Somente a semente pode 
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fecundar a terra. Mas, não é qualquer semente, é a semente que germina cultura, sabores, direito 
e futuro. As sementes crioulas na sua imensa diversidade representam o direito vivo de 
reprodução dos modos de vida do campesinato. Utiliza-se o referencial teórico apresentado 
pelos autores Carlos Marés (2015), Juliana Santilli (2009), Caporal e Costabeber (2015), dentre 
outros. 

Palavras-chave: CAMPONESES. SEMENTES. AGROBIODIVERSIDADE. 
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O DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E O DESMONTE 

DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA: a necropolítica a 

serviço da institucionalização da fome 

 
João Vitor Fonseca Pereira1 

Thaís Gomes Abreu2 
Luiz Guilherme Luz Cardoso3 

Maria Goretti Dal Bosco4 

 
Resumo: O direito humano à alimentação adequada, previsto no Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) acolhido pela Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas (ONU) em dezembro de 1966 tem sido alvo de debates nos 
últimos anos (Rey e Ferber, 2014). Positivado no ordenamento jurídico brasileiro no artigo 2º 
da Lei 11.346/06 que criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar, o DHAA se tornou 
pilar de uma série de políticas públicas. Entretanto, mesmo antes da edição da referida lei, 
alguns projetos governamentais já objetivavam a erradicação da fome e a promoção da 
segurança alimentar, entre eles, destaca-se o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). 
Implantado no bojo do Programa Fome Zero, o PAA através de compras institucionais visava 
garantir que às entidades assistenciais que atendem populações em situação de insegurança 
alimentar/nutricional tivessem acesso aos alimentos, ao passo que fortalecia os produtores da 
agricultura familiar (Pimentel,2020). A despeito do êxito do PAA, o programa passou por 
cortes orçamentários que o inviabilizaram. Daí, surge a problemática: como a atuação política 
no desmonte do Programa de Aquisição de Alimentos viola o Direito Humano à Alimentação 
Adequada?”. O objetivo deste artigo é debater as nuances do Programa de Aquisição de 
Alimentos e como sua desestruturação por parte de um projeto necropolítico viola o direito 
humano à alimentação adequada. Para responder ao questionamento formulado, utilizou-se a 
metodologia da pesquisa bibliográfica, bem como o método hipotético-dedutivo e de forma 
complementar a análise de dados secundários (Marconi e Lakatos, 2003). O marco teórico 
desta pesquisa foi estruturado em três tópicos: a consolidação do direito à alimentação 
adequada como um direito humano; o Programa de Aquisição de Alimentos, uma estratégia 
governamental no combate à fome; a necropolítica no desmonte do PAA e o projeto de 
institucionalização da fome. Como resultados parciais, verificou-se que a diminuição dos 
recursos destinados ao PAA impactou diretamente na redução das aquisições e consequentes 
distribuições de alimentos, entre 2014 e 2019, dado que o volume de alimentos adquiridos 
sofreu uma queda de 82,8% (Ipea,2022). Em contrapartida, segundo o relatório da Organização 
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (2022), entre 2014 e 2016, 37,5 milhões 
de pessoas viviam em situação de vulnerabilidade alimentar no Brasil, sendo que 3,9 milhões 
em situação grave. No período de 2019 a 2021 houve um aumento considerável, sendo 61,3 
milhões de pessoas sem garantia de alimentação e 15,4 milhões em situação de insegurança 
alimentar grave. Esses dados levam a deduzir como as escolhas políticas que conduziram o 
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desmonte do PAA contribuíram com a assimetria da distribuição de oportunidades de 
concretização do direito à alimentação adequada, evidenciando uma das faces da necropolítica, 
na qual os sujeitos são postos em uma situação de exceção pelo próprio Estado, que se utiliza 
do poder constituído para ditar quem não deve viver (Mbembe,2008). 
 
 
Palavras-chave: ALIMENTAÇÃO ADEQUADA. PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE 
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CONTRIBUIÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA 

NO ENSINO SUPERIOR 
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 Maria Goretti Dal Bosco4 

 
Resumo: A pesquisa tem por objetivo analisar programas sociais e documentos da 
Universidade Federal de Goiás (UFG) dos últimos quatro anos em matéria de acesso à 
alimentação adequada e delimitar suas contribuições à efetivação do Direito Humano à 
Alimentação Adequada (DHAA). As discussões gerais sobre a efetivação do Direito Humano 
À Alimentação Adequada (DHAA) têm se tornado recorrente nos últimos anos em vista da 
inserção do seu conceito na Lei. 11.346/06, a qual estabeleceu a criação do Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar. O DHAA foi positivado no artigo 2° da Lei, como direito 
fundamental de todo ser humano e característica inerente da dignidade humana, isto é: 
condição indispensável para a realização de outros direitos consagrados na Constituição 
Federal, como o direito à educação. No âmbito do ensino, a discussão paira sobre o conteúdo 
da Lei. 11.947 de 2009, que instituiu o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 
segundo o qual, a alimentação adequada consiste no uso de alimentos variados e seguros, com 
respeito à cultura, às tradições e aos hábitos alimentares saudáveis, o que contribuí para o 
desenvolvimento pessoal e rendimento escolar dos alunos (artigo 2°, inciso I). Na mesma 
esteira, o Comentário Geral n° 12 sobre o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais explicou que o DHAA significa acesso físico e econômico a alimentação 
e aos meios para obtê-la (Rey e Febrer, 2014). Estas legislações, porém, não contemplaram 
explicitamente o ensino superior, dando ensejo em 2010 ao Decreto nº 7.234, que ampliou as 
condições do PNAE para jovens matriculados em instituições públicas federais. Segundo 
pesquisa realizada pela Universidade Federal da Fronteira Sul (UFSS) com Universidades 
Federais do Brasil, no ano de 2013 88,1 % das instituições pesquisadas, incluindo a 
Universidade Federal de Goiás (UFG) contatavam com restaurantes universitários, e 76% com 
auxílio alimentação (Mussio, 2015). Desse modo, os dois citados tipos de assistência estudantil 
dialogam com o cenário da insegurança alimentar atual do Brasil e com os programas de 
alimentação, atentando-se, sobretudo, às demandas de vulnerabilidade social dos estudantes 
(Kowalski, 2012). No mais, uma pesquisa realizada em 2004 demonstrou o perfil dos 
estudantes brasileiros, segundo o qual, determinada parcela não possuía condições de entrar 
no ensino superior, mesmo diante da sua característica de gratuidade (Pacheco e Ristoff, 2004). 
Assim, os resultados apontam para a necessidade, cada vez mais urgente, de ações estudantis 
que forneçam alimentação adequada para a permanência dos estudantes no ensino superior. 
Diante deste contexto, a problemática apresenta-se na forma da pergunta: além do restaurante 
universitário e do auxílio à alimentação, existem outras contribuições da UFG para a 
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efetivação do DHAA? Para responder a questão, utilizou-se do método indutivo (Mezzaroba 
e Monteiro, 2009) e de forma complementar da análise bibliográfica de documentos e 
orientações nutricionais da própria UFG sobre a temática da alimentação adequada. 
Constatou-se como resultado parcial a existência de contribuição direta da UFG para a 
efetivação do DHAA no âmbito do ensino superior, isso porque, verificaram-se publicações 
em forma de orientações nutricionais, bem como, o Guia de Alimentação do Estudante 
Universitário (2018). 
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AGROECOLOGIA, DESENVOLVIMENTO E DIREITOS DAS COMUNIDADES 

TRADICIONAIS NO BRASIL E EM MOÇAMBIQUE EM TEMPOS DE 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS. 

 

Maria Goretti Dal Bosco1  
Clério Frederico Joaquim da Cruz2 

 

Resumo: O mundo é hoje desafiado pelas mudanças climáticas. Os países em vias de 
desenvolvimento são os que mais sofrem os efeitos negativos dessas mudanças, sobretudo no 
que diz respeito à ocorrência de eventos climáticos extremos (ciclones, secas, cheias etc.) 
com consequências desastrosas para o tecido económico e social das comunidades 
tradicionais. O presente artigo visa examinar a questão agroecológica inerente aos direitos 
das comunidades tradicionais no Brasil e Moçambique face às mudanças climáticas. 
Tomando como base teórica a abordagem de Juliana Santilli (2016) cujo argumento centra-
se na ideia de que o modelo agrícola introduzido no final da década de 1950 e início da de 
1960, assente no uso de insumos químicos e na mecanização, denominada revolução verde, 
beneficiou especialmente grandes propriedades rurais, monoculturas, voltadas para a 
exportação e cultivos comerciais. A maior parte dos países em desenvolvimento da América 
latina, da Ásia e da África não foi beneficiada pela revolução verde e esta, marginalizou os 
sujeitos do campo com danos socioambientais que hoje ameaçam a sua base produtiva. Esta 
pesquisa problematiza esta questão, buscando o fundamento de como, pode-se hoje, discutir 
a questão agroecológica inerente aos direitos das comunidades tradicionais face às mudanças 
climáticas e a consequente destruição da sua base produtiva. A presente pesquisa é 
bibliográfica e será desenvolvida recorrendo à análise do acervo existente sobre a matéria. 
Num segundo momento, poder-se-à recorrer à hermenêutica jurídica para a descodificação 
dos textos que regulamentam a matéria em questão. Isto permitirá um mapeamento do que 
se produz nas academias e nas instituições jurídico-políticas no Brasil e em Moçambique 
sobre a problemática em análise. 
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REGULAMENTAÇÃO DOS AGROTÓXICOS NA AMÉRICA LATINA: o 
movimentosocial da agroecologia como resistência à hegemonia do agronegócio 
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Maria Goretti Dal Bosco4 

 

Resumo: O uso intensificado de agrotóxicos na agricultura está diretamente ligado ao 
processo da modernização tecnológica que ocorreu no campo após a Segunda Guerra Mundial. 
Os fabricantes de agroquímicos estão cada vez mais presentes nas decisões políticas acerca da 
regulamentação dos seus produtos e atuam para modificação do modelo de agricultura, 
estimulando e ferindo os direitos humanos básicos. Cada país na América Latina possui 
legislação própria que regula o uso de agrotóxicos, e seu processo de avaliação e registro, no 
entanto, as consequências dos danos provocados por agrotóxicos ocorrem da mesma forma 
para todos, independente do país, de fatores externos e internos. Diante disso, surge a 
problemática em questão: quais as consequências das diferentes legislações sobre o uso de 
agrotóxicos nos países da América Latina ao Direito Humano à Alimentação Adequada? 
Nessa perspectiva, diante das políticas regulatórias e dos danos causados pela intensificação 
do uso de agrotóxicos, o presente artigo verificará os contextos econômico, político e social 
que direcionam ao uso inconsequente dos agrotóxicos na América Latina e, em especial o 
Brasil. O objetivo do estudo é discutir a regulamentação dos agrotóxicos na América Latina 
e como a agroecologia, a partir dos movimentos sociais, pode modificar o atual modelo de 
produção, sendo necessário verificar como ocorre o processo de registro de agrotóxicos e as 
características do atual mercado latino-americano. Esta discussão tem em vista demonstrar a 
estratégia dos fabricantes de agrotóxicos, assim como de determinados grupos do setor agrícola, 
de legitimar os seus interesses e mascarar a problemática sobre os impactos do uso continuado 
de agrotóxicos em larga escala. O método a ser utilizado é o hipotético-dedutivo que busca a 
eliminação dos erros a partir de uma hipótese (Popper 1975), com a realização de uma pesquisa 
bibliográfica que busca a resolução de um problema (hipótese) por meio de referenciais teóricos, 
utilizando-se enquanto fontes, livros, periódicos, artigos, teses, legislação dos países, dados dos 
órgãos oficiais, sites da internet, entre outras fontes. Em relação aos dados sobre o uso de 
agrotóxicos nos países da América Latina, será usado o método quantitativo. O referencial 
teórico da presente pesquisa foi estruturado em quatro tópicos: O conceito de agrotóxicos; A 
regulamentação do uso de agrotóxicos na América Latina; Os impactos causados ao direito 
humano à alimentação adequada diante das diferentes regulamentações na América Latina e; 
O papel dos movimentos sociais por meio da agroecologia. O Brasil possui várias legislações 
que facilitam a expansão do agronegócio e o uso de agrotóxicos, no entanto, isso se repete em 
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outros países da América Latina, com o avanço dos agroquímicos e da utilização das sementes 
transgênicas de maneira geral. Na “ponta do iceberg” o uso de agrotóxicos causa impactos 
diretos e visíveis sobre os direitos fundamentais (Bombardi 2017). Nessa perspectiva, a 
agroecologia construída por décadas pelos movimentos sociais, é uma importante ferramenta 
para modificação das atuais práticas agrícolas, sendo capaz de reduzir os impactos ambientais 
e proporcionar uma alimentação de qualidade a todos de forma igualitária. 
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EL SINDICALISMO AGRARIO EN URUGUAY 

 

Paola Mascheroni 
Alberto Riella  

 

Resumen: Uruguay se caracteriza por la temprana asalarización en la agricultura, y hasta el día 
de hoy, las personas asalariadas representan la principal fuerza de trabajo en el sector. Pese a 
que son vitales para la producción nacional, han sufrido una falta histórica en el otorgamiento 
de sus derechos laborales y ciudadanos, y constituyen uno de los grupos más vulnerables del 
país. A su vez, su capacidad de organización colectiva ha sido muy limitada, mostrando, salvo 
excepciones, niveles de sindicalización muy bajos. El presente artículo centra su análisis en la 
sindicalización de estos trabajadores y trabajadoras en Uruguay. En la primera parte se describe 
la trayectoria de sus organizaciones sindicales y las diferentes etapas por las cuales han 
transitado a lo largo de la historia. Posteriormente, se discuten los elementos de carácter más 
permanente que obstaculizan los procesos de acción colectiva y debilitan el movimiento 
sindical en el agro. 
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A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA ILHA DA ATALAIA, SALINÓPOLIS 
(PA), ZONA COSTEIRA DA AMAZÔNIA BRASILEIRA: OCUPAÇÃO E USO      

DE TERRAS PÚBLICAS 

 
 

Alexandre Martinho Dias da Fonseca de Sousa1 
 
 
Resumo: A Ilha do Atalaia na cidade de Salinópolis (PA), está inserida na Zona Costeira da 
Amazônia Brasileira, onde ao longo das últimas décadas vem passando por um crescimento 
populacional em decorrência de urbanização acelerada e ao mesmo tempo desordenada. Nesse 
sentido, o objetivo do trabalho estará pautado na realização de um estudo sociojurídico da 
regularização fundiária na Ilha do Atalaia no que tange a ocupação e uso de terras públicas da 
região, analisando as diversas formas de aquisição da terra e os problemas socioambientais 
decorrente dos mecanismos adotados na aquisição da propriedade. Assim, terra nos espaços 
litorâneos brasileiros pode-se encontrar em diferentes regimes de propriedade. A CF/88 
estabelece que a propriedade nas diversas espécies de bens que são verificados nos espaços 
litorâneos foi outorgada à União. Nesse sentido, é na faixa litorânea que se encontra situada 
uma parcela expressiva e relevante dos bens públicos nacionais. (PROJETO ORLA, 2007). 
No entendimento de Meirelles (2008), de forma objetiva e sintética, o autor afirma que “as 
ilhas costeiras, por se encontrarem no mar territorial, sempre foram consideradas domínio da 
União, porque este mar e tudo o que nele se encontra é bem federal” (MEIRRELES, 2008, 
p.562). A legislação regulatória fundiária na região é um instrumento fundamental que 
possibilita a concretização da titulação da propriedade em terras a priori denominadas como 
bens públicos da União, com o objetivo de determinar medidas para além de jurídicas, do 
ponto de vista urbanístico, ambiental e social, proporcionado aos diversos atores sociais um 
direito à moradia e ao desenvolvimento adequado. Diante da análise, o estudo tem a 
seguinte problemática: de que maneira a utilização do bem público e a regularização fundiária 
na Ilha do Atalaia, Salinópolis (PA), pode impactar e operacionalizar a garantia do direito à 
moradia e ao desenvolvimento, pelos diversos atores sociais, na região? O estudo tem por 
finalidade discutir a regularização na Ilha do Atalaia como um instrumento que vise a 
materialização desses direitos. Para a realização deste estudo será utilizado uma análise 
referente a legislação fundiária, registros públicos de imóveis na região, buscando a 
compreensão dos procedimentos e consequências no uso e ocupação da terra, da propriedade 
em um contexto, de modo geral, contraditório com as propostas de um sistema de urbanização. 
Metodologicamente a pesquisa terá uma abordagem qualitativa, de análise documental e 
bibliográfica, com intuito de realizar um levantamento teórico conceitual e normativo, 
realizando uma pesquisa exploratória através do acesso a livros, artigos entre outros que 
possibilitará a leitura, reflexão e conhecimento do tema, sistematizando as informações 
relevantes sobre o objeto de trabalho. Os resultados da pesquisa evidenciaram que o processo 
desorganizado de ocupação de terras públicas, juntamente com imprecisões normativas, 
ocasionou uma confusão do uso e ocupação do solo na Ilha do Atalaia pelos diversos atores 
sociais e institucionais. Desse modo, aponta-se a necessidade de uma regularização fundiária 
efetiva a fim de proporcionar segurança jurídica, infraestrutura, desenvolvimento, acesso à 
moradia e políticas públicas mais eficientes à região. 
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USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS SEM MATRÍCULA NA 
AMAZÔNIA PARAENSE: a importância da conferência da cadeia dominial e regularidade 

cadastral pelo registro imobiliário 

 

Antônio Carlos Apolinário de Souza Cardoso1 

 Girolamo Domenico Treccani2 
Dauana Santos Ferreira3 

Tatiane Rodrigues de Vasconcelos4 
 

 

Resumo: A origem da propriedade no Brasil é pública, suas fontes residem nos Tratados de 
Alcaçovas (1479) e de Tordesilhas (1494), por isso é importante verificar a legitimidade dos 
títulos e registros (TRECCANI, 2006). No Pará há elevada concentração de áreas de proteção 
ambiental, áreas originariamente ocupadas por povos indígenas entre outros bens públicos de 
titularidade da União (art. 20 da CF) (FISCHER, 2014). Além disso, a Amazônia paraense 
passou por um intenso processo de federalização na segunda metade do século passado, 
conforme demonstram: 1) o Decreto-lei 1.164/1971 que levou a federalização da faixa de cem 
quilômetros de largura, de cada lado, do eixo das rodovias na Amazônia Legal, 2) a 
combinação do art. 4º da Constituição Federal de 1964 combinado com o Decreto-lei nº 1.183 
de 1980 que federalizou, aproximadamente, 900.000 quilômetros quadrados com a criação 
do Projeto Grande Carajás (ÉLERES, 2002). De outro lado, predomina na jurisprudência dos 
Tribunais Superiores que não há presunção de que imóveis desprovidos de matrícula ou 
transcrição nos registros imobiliários sejam públicos, existindo a obrigação dos entes 
políticos demarcarem suas áreas sob pena da possibilidade de aquisição privada (MELO e 
PORTO, 2021), em que pese as abundantes referências legislativas em sentido contrário 
(ROCHA et al, 2019). A usucapião é uma maneira de acesso à Justiça, por meio da qual é 
possível a(o) interessada(o) obter a regularização de sua propriedade, ainda que o imóvel 
objeto não possua registro ou cadastro prévio (LOUREIRO, 2021). A apropriação ilícita de 
terras públicas, por particulares, decorre de maneiras variadas, entre elas, merece destaque a 
grilagem judicial (COSTA, 2020), esta modalidade pode ter origem pelo registro partilhas, 
adjudicações, usucapiões e ações demarcatórias sobre áreas indevidamente detidas. A 
usucapião extrajudicial surge como uma forma de acesso à Justiça, pelas vias extrajudiciais 
(cartórios), que possibilita o reconhecimento de propriedade particular sem a necessidade de 
procedimento judicial prévio, ainda que os imóveis objeto de pedido não tenham origem 
registral (art. 3º, IV do Provimento nº 65 de 2017 do Conselho Nacional de Justiça). Este 
estudo segue o método hipotético-dedutivo trazendo o seguinte problema de pesquisa: de que 
maneira a usucapião extrajudicial de imóveis sem registro se adequa ao direito fundiário 
brasileiro? A hipótese levantada é: a possibilidade de usucapião extrajudicial de imóveis sem 
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matrícula não constitui, por si só, um risco a apropriação indevida de imóveis públicos, isso 
desde que haja a comprovação da regularidade dos cadastros rurais e demonstrada a higidez da 
cadeia dominial da propriedade. Objetivo geral compreender que o registro de imóveis não 
pode mais ser visto como simples instrumento de publicidade, mas como agente jurídico-
administrativo de aplicação do poder de polícia estatal, portanto, a zelar pela regularidade e 
higidez das pretensões jurídicas objeto de protocolo (SALLES, 2012). Objetivos específicos: 
1) descrever a origem da propriedade privada no Brasil; 2) explicar o regramento jurídico da 
usucapião extrajudicial; 3) destacar a importância da conferência da regularidade cadastral 
imobiliária rural, assim como do regular destacamento do patrimônio público. As técnicas de 
pesquisa a serem utilizadas serão a legislativa, bibliográfica e jurisprudencial. 
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A DESTINAÇÃO DA TERRA NO REGIME SESMARIAL NO BRASIL E O 

SURGIMENTO DAS TERRAS DEVOLUTAS E DOS LATIFÚNDIOS: 

DIÁLOGOSOBRE A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL NO 

CONTEXTO DAREFORMA AGRÁRIA 

 
Camila Barreto Machado1 

José do Carmo Alves de Siqueira2 

 
 
Resumo: O presente artigo tem como escopo a análise da destinação da terra no regime 
sesmarial brasileiro, enquanto proemial ao surgimento das terras devolutas, em paralelo ao 
latifúndio, trazendo, a posteriori, diálogo sobre a função social da Reforma Agrária. Inicia-
se pela historicidade do sistema sesmarial, cuja motivação inicial, em Portugal, sofreu 
mutação conceitual e, sobretudo, executiva, ao ser repetida no Brasil Colonial. Somado a 
isso, traz reflexão sobre a eclosão dos latifúndios, e, a posteriori, das terras devolutas, como 
sendo consectárias e resultantes do regime sesmarial, realizando análise de causa e 
consequência. Por fim, à luz dos institutos mencionados, confabular o Princípio da Função 
Social da Propriedade rural no contexto da Reforma Agrária. O Sistema Sesmarial, 
concebido em Portugal, no Século XIV, pela necessidade premente de abastecimento da 
população lusitana, foi, nesse mesmo espírito, porém com objetivos e necessidades diversas 
– apesar de semelhantes -, estendido para o Brasil. A necessidade de ocupação – povoamento 
– e produtividade, ambos associados à insigne extensão do território brasileiro, colocaram o 
Sistema das Sesmarias em proeminência. Fato é que, após seu desenredo, apesar do relevo 
positivo – em partes -, o Sistema de Sesmarias também teve realce duramente crítico, no 
sentido de sua contraproducência. Tais altercações, associadas a mutação intelectual, 
colocam o tema em constante atualidade para debate. Nesse sentido é a dinamicidade sobre 
a relação causa econsequência dosurgimento das terras devolutas, como consectárias ao 
latifúndio, e este como consectário ao Regime de Sesmarias, vigente durante o 
PeríodoColonial Brasileiro. Para tanto, percorrer a historicidade – conjunto de fatores que 
constituem ou condicionam um fato histórico – do sistema mencionado, é necessidade que 
urge para viabilizar o entendimento acerca da possível relação de causalidade ora 
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mencionada. Ademais, impossível falar em possível relação de causalidade na formação de 
latinfúndios sem trazer à baila o sistema econômico de produção no Brasil Colonial – a 
Plantation, e, principalmente, a Função Social da Terra no contexto da Reforma Agrária, 
considerando que “uma das singularidades da históriado Brasil é que este é um país que se 
pensa contínua e periodicamente”. Octavio Ianni (2000, p. 55). O conceito de terra – terra 
que germina a semente, terra que é berço da nascente, terra dona do milho, do feijão e da 
mandioca – que é imprescindível para subsistência humana, foi modificado com o decorrer 
do tempo. Inicialmente, vista somente como fonte de alimentos necessários à vida, foi dotada 
de valor monetário com o desenvolvimento econômico capitalista. Nesse espírito, será 
entendido o conceito de movimentos sociais e em que estes baseiam suas lutas. Somado a 
isso, pretende-se responder ao seguinte questionamento: a funçãosocial da terra norteia-se 
pelo bem social? Finalmente, ver-se-á a relação dicotômica existente entre o principio da 
função social da propriedade rural e a luta social pela reforma agrária, no contexto da realidade 
campesina brasileira. 
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A “REGULARIZAÇÃO DA GRILAGEM POR MEIO DA DETURPAÇÃO DO 
CADASTRO AMBIENTAL RURAL 

 

 
Adegmar José Ferreira1 

César Augusto Mendes Júnior2 

 

Resumo: Esse trabalho versa sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR), trazendo uma 
reflexão sobre as suas finalidades legais em contraponto ao que tem sido concretizado 
mediante seu uso. O problema gira em torno da utilização do CAR, extrapolando o seu caráter 
declaratório, como um instrumento de reconhecimento de direitos possessórios. O objetivo 
geral é refletir sobre a perda de finalidade do CAR com a sua utilização como instrumento de 
reconhecimento de direitos possessórios e como isso fomenta a grilagem de terras. Como 
objetivos específicos, pretende-se descrever, de modo breve, a formação do espaço agrário 
no Brasil e a grilagem de terras. Em seguida, abordar-se-á o conceito e implementação do 
CAR, para, ao fim, argumentar sobre a dicotomia do controle agroambiental e a grilagem. O 
método é o hipotético-dedutivo, com a técnica de revisão bibliográfica. Os principais 
resultados mostram a (in) efetividade do CAR, sobretudo pela fragmentação dos dados e a 
multiplicidade de cadastros de mesmo estilo, que não garantem um desenho realista da 
situação fundiária do país. Observando a formação histórica recente, a partir da colonização 
do Brasil, que deu origem às legislações agrárias brasileiras, nota-se que, o Estado, ao reger 
a relação jurídica entre proprietário e possuidor no campo, não vincula tais relações sociais 
às condições fáticas materiais, priorizando a proteção e regulação jurídica de relações sociais 
mais vantajosas às classes específicas e à manutenção do sistema capitalista (CUNHA e 
MAIA 2016). A Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012 criou o CAR e a Instrução Normativa 
n. 2, de 06 de maio de 2014, do Ministério do Meio Ambiente (MMA) o regulamentou. 
Obrigatório para todos os imóveis rurais, o CAR é um registro eletrônico de abrangência 
nacional, com o escopo de integração das informações ambientais das propriedades e posses 
rurais, compondo uma base de dados para o controle, monitoramento, planejamento ambiental 
e econômico e combate ao desmatamento. Contudo, embora o CAR não gere título fundiário, 
nada impede o seu uso como auxiliar na avaliação da regularização (CHIAVARI e LOPES 
2016). Ocorre que alguns juízes vêm reconhecendo direitos possessórios baseados em CAR. 
Nesse sentido, não é razoável aceitar que um cadastro declaratório valha mais do que o fato, 
o uso, o costume e a posse de uma família que teve seu direito reconhecido pelo INCRA, 
como parte de um projeto agroextrativista. Assim, do uso inadequado e de má fé do cadastro 
advêm conflitos, grilagem e a “farra do CAR” (TRECCANI 2018). Dentre as alterações do 
Código Florestal, o CAR surge como principal instrumento de gestão do ordenamento 
ambiental. Contudo, é interessante perceber também incongruências legais e operacionais 
desse instrumento. Além disso, o Ministério Público Federal (MPF) e outros órgãos de 
fiscalização já constataram que o CAR, muitas vezes, vêm sendo utilizado como uma 
ferramenta para a grilagem de terras e para a prática de atividades ilegais. 

 
1 Juiz de Direito. Professor Titular na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. Doutor em 
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CHEGOU DE CAMINHONETE E BEM VESTIDO, VEIO TRATAR DA BONITO: 
UM ESTUDO DE CASO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE CAVALCANTE/GO 

 

Gilda Diniz dos Santos1 

Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega2 
Francisco Octávio Bittencourt de Sousa3 

 

 
Resumo: Tem sido uma constante no meio acadêmico a classificação da regularidade no meio 
rural, como um caos fundiário, seja quando envolve o sistema de cadastro nacional de imóveis 
rurais ou o sistema registral, repercutindo em conflitos e mortes. Conquanto se trate de um 
problema histórico nacional com reporte à colonização, império e república, além da 
necessária avaliação da condição da exploração e uso da terra, sob a perspectiva social e 
ambiental, de forma a excluir camponeses pobres, indígenas e quilombolas, para 
impossibilidade de acesso à terra, com a qualificação de ilegalidade de posse, a partir da Lei 
de Terras, de 1850, o problema persiste até a atualidade. A ilegalidade da posse só foi 
prejudicial aos grupos vulneráveis, já que aos sesmeiros e grandes possuidores foi possível a 
regularização até o fim da Primeira República, em 1930, mesmo com o fim das Sesmarias em 
1822. Os estudos históricos são necessários para entender as dificuldades para implantação 
do sistema registral que reflita a realidade, e adentrar no caso específico do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Cavalcante, Estado de Goiás, onde se fixa a comunidade 
remanescente de quilombo Kalunga, e que, mesmo nos dias atuais é contexto de fraudes e 
ilegalidades, trazendo violência e caos ao uso da terra, com o reconhecimento da 
Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás do extravio dos autos de intervenção 
naquele cartório, como um sério exemplo de fracasso do Estado quanto ao modelo registral. 
A proposta do presente trabalho é, a partir de revisão bibliográfica crítica, demonstrar como 
as fraudes no sistema registral dialogam com a falta de reconhecimento de uso e posse das 
terras por camponeses pobres, indígenas e quilombolas. O referencial teórico da pesquisa 
perpassa por pesquisa bibliográfica de; Benatti (2009); Guimarães (1977); Lima (1954); 
Treccani (2017); Silva (1996) e Smith (1990). A possível conclusão que se antecipa é que 
os problemas de ordem registral atingem não somente partes interessadas, mas toda a 
sociedade brasileira. 
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A POLÍTICA INDIGENISTA E O ORDENAMENTO TERRITORIAL DO 

ESTADO BRASILEIRO, DURANTE O SÉCULO XX, NA AMAZÔNIA 

 
 

Joana Gabriel DinizSebastião1 
Manuel Munhoz Caleiro2 

 

Resumo: A proposta do artigo tem como intuito apontar alguns dos fatores que fizeram a 
transfiguração da Amazônia brasileira e a contribuição para a desestruturação e expropriação 
dos povos originários, durante o século XX. De início, serão colocados alguns programas da 
política de desenvolvimento de Estado que foi direcionada para a Amazônia brasileira ser 
integrada às outras regiões e a economia do país, como por exemplo, Plano Nacional de 
Reforma Agrária e o Projeto Calha Norte. Em seguida, a breve análise das políticas do 
Estado, o Estatuto da Terra, o Estatuto do Índio, o Decreto n. 88.985/83, a criação de órgãos 
como o SPI e FUNAI, em contra ponto, é apresentado as dificuldades enfrentadas pela 
população indígena com o avanço da frente pioneira e de expansão em suas territorialidades; 
e no plano macro da relação do Capital/Estado as ações diretas das instituições públicas na 
devastação desses povos. O método de estudo aqui adotadotrata-se do materialismo histórico. 
Já o método de procedimento utilizada será de levantamento bibliográfica e de documentação 
legal. O referencial teórico será José de Souza Martins, com a sua análise sobre a 
movimentação da fronteira do capital nos territórios brasileiros. O resultado parcial na 
presente proposta é demonstrar que a região amazônica brasileira, no séc. XX, passou por 
uma transfiguração na realidade social, econômica, ambiental, cultural e demográfica 
reverberando nos dias atuais do séc. XXI. A partir da colonização na década de 30, ainda que 
tímida comparada ao período após os anos 60, já possuía um caráter de reformulação no espaço 
e nas vidas das populações indígenas. 
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REFORMA AGRÁRIA E O PROBLEMA DA JUSTA INDENIZAÇÃO PELO 

VALOR DE MERCADO 

 
 

Alysson Maia Fontenele1 
Marcelo Budal Cabral2 

 

Resumo: A desapropriação para fins de reforma agrária, apesar de justificada pelo 
descumprimento da função social da terra/propriedade, depende – como todas as demais 
desapropriações, com exceção da expropriação confiscatória – do pagamento da justa 
indenização. A Constituição não define o conceito de justa indenização, porém, o art. 12 da Lei 
8.629/93 dispõe que é justa a indenização que reflita o valor atual de mercado. A equiparação 
entre justa indenização e valor de mercado é objeto de inúmeras críticas. Por exemplo: que o 
valor mercado inclui a valorização decorrente de especulação imobiliária ou de valorizações 
que o expropriado não deu causa (como a decorrente de obras públicas); que não efetua a 
internalização das violações trabalhistas e ecológicas, promovendo a socialização dos prejuízos; 
que a indenização de quem não cumpre a função social da propriedade não deve ser idêntica à 
daqueles que cumprem e são desapropriados por outro interesse público (utilidade/necessidade 
pública), entre outras críticas. Entretanto, a justa indenização é um conceito jurídico (é uma 
norma jurídica), e, por isso, deve se conformar ao direito, não sendo uma questão técnica ou 
econômica que independa da conformação ao direito. Apresentado o contexto, o problema a ser 
investigado é o seguinte: é possível a desapropriação por interesse social, para fins de reforma 
agrária, por outro valor que não seja o valor de mercado? Ou, em outras palavras, é possível que 
a concretização do valor de mercado contemple critérios para afastar a especulação imobiliária, 
afastar a valorização não decorrente do trabalho do expropriado, promover a igualdade e efetuar 
a internalização das externalidades? A hipótese é positiva, porque a principiologia 
constitucional impõe à compreensão que o valor de mercado – no contexto das desapropriações, 
por se vincular ao conceito jurídico de justa indenização – não é uma construção puramente 
econômica ou técnica, devendo se conformar ao todo do direito. O objetivo é investigar a 
possibilidade de superar as críticas ao conceito de valor de mercado, cumprindo o mandamento 
constitucional da justa indenização, e explicitar como se concretiza o valor de mercado no 
contexto das desapropriações, desvelando como ele é construído e como pode se conformar ao 
direito. Sempre há uma avaliação, que pode ser apenas administrativa (quando há acordo sobre o 
preço), também no decurso do processo judicial (prova pericial), e essa avaliação deve 
adequar-se à principiologia constitucional – realizar uma construção que envolva imbricações 
entre teses jurídicas e metodologias de avaliação. A metodologia utilizada consiste na revisão 
bibliográfica interdisciplinar, e uma análise documental (pesquisa bibliográfica e documental), 
para a compreensão dos precedentes em torno do tema. A abordagem é hermenêutica 
(Gadamer), que significa iniciar um diálogo com aquilo que deve ser compreendido e explicar 
a compreensão (fusão de horizontes) que acontece no diálogo. O referencial teórico tem como 
base a hermenêutica filosófica em diálogo com o novo paradigma jurídico constitucional 
ecocêntrico (Sarlet). A conclusão é que o conceito jurídico de justa indenização promove uma 
construção específica do que seja valor de mercado para as desapropriações (não puramente 
técnico ou econômico), capaz de superar as críticas que formulam ao conceito. 
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BLOCKCHAIN E GOVERNANÇA DA TERRA, UM NOVO PARADIGMA NO 
REGISTRO DE TERRAS DA AMAZÔNIA 

 

Márcio Nunes Gomes1 

José Heder Benatti2 

 
Resumo: Este artigo tem como objetivo investigar a política de governança da terra na 
Região Amazônica, enfatizando o problema da grilagem de terras e, por conseguinte, propor 
um modelo tecnológico inovador concebido com a ideia de uma maior efetividade da 
Regularização Fundiária, por meio de um novo sistema de ordenamento territorial, utilizando 
como base a tecnologia de blockchain. sua concepção e possível utilização em busca de um 
modelo seguro de registro do solo Amazônico, de forma a combater práticas que levem a 
crimes ambientais, desmatamento irregular e dados fundiários inconsistentes, garantindo a 
segurança necessária das informações que um cadastro de terras confiável requer. A 
metodologia de pesquisa adotada é bibliográfica, documental e com estudo de caso, com uma 
abordagem preponderante no raciocínio dedutivo, e no método procedimental monográfico, 
aliada a uma linha de pesquisa explicativa e qualitativa para, ao final, propor uma solução 
tecnológica procedimental. Para isso, discorre-se, primeiramente, o método de pesquisa, por 
conseguinte, a problemática da falta de eficiência no modelo atual de registro de terras e a 
consequente grilagem em virtude dessa (des)governança, manifestada em forma de 
sobreposições de registros territoriais, para, em seguida, tratar das teorias envolvendo a 
tecnologia de blockchain, sua concepção, seu funcionamento, sua relação com as 
criptomoedas e como essa tecnologia pode auxiliar na implementação de um novo paradigma 
de controle agrário na Amazônia. O artigo utilizará como referencial teórico os ensinamentos 
dos professores Girolamo Treccani e José Benatti e de sites como Imazon para subsidiar o 
estudo acerca da questão fundiária na Amazônia, bem como Dayana Uhdre e Christian 
Aranha para explicar como é possível a implementação desse novo método para controle, 
fiscalização, transparência segurança e rastreabilidade das informações agrárias, 
discutindo sua aplicação no combate à existência de vários documentos conflitantes sobre a 
posse de um imóvel, por meio de um registro claro do histórico de informações, mostrando 
quem as alterou e quando isto aconteceu. Como resultados, a pesquisa bibliográfica aponta 
exemplos de uso dessa tecnologia, como padrão pelas criptomoedas, pela ONU, em busca de 
um modelo mais efetivo de registro de terras no Afeganistão e, por Gana, que criou o Bitland, 
capaz de registrar os terrenos com a descrição de cada parcela de terra, assim como as 
coordenadas das divisas e fotos de satélite da área. Concluiu-se, ao final, que tal tecnologia, 
apesar de ainda estar em seus primórdios, apresenta inúmeras possibilidades de aplicações 
em áreas diversas das criptomoedas virtuais, que podem garantir maior segurança e menor 
custo a partir de iniciativas que possibilitam uma revolução da distribuição de dados atuais 
na qual a tecnologia blockchain encontra-se como protagonista e em constante evolução. 
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O DESAFIO DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS TERRITORIAIS DAS 

COMUNIDADES TRADICIONAIS DO MARAJÓ 

 
Girolamo Domenico Treccani1 

Aianny Naiara Gomes Monteiro2 
Tatiane Rodrigues Vasconcelos3 

 
Resumo: O Arquipélago do Marajó, localizado na foz do rio Amazonas, detém uma área de 
10.280.969 ha. Seu processo de ocupação não difere daquele das demais regiões da Amazônia: 
foi incialmente habitado por vários povos indígenas escravizados e exterminados ainda no 
período colonial. Apesar da criação de quilombos ter permitido a conquista de espaços de 
liberdade, ainda hoje seu reconhecimento territorial lhes é negado pelo Estado nacional. Ao 
longo dos séculos foi se consolidando a ocupação do território: de um lado o latifúndio e seus 
documentos de origem muitas vezes duvidosa, e do outro uma população integrada por 
ribeirinhos, pescadores, seringueiros que têm como principal atividade econômica a 
agricultura de subsistência e a extração de açaí e madeira. Dentro deste contexto que, a partir 
de 2005 começaram a ser expedidas Autorizações de Uso (hoje Termo de Autorização de Uso 
– Taus) e criados Projetos de Assentamento Agroextratistas (PAE). O governo estadual emitiu 
alguns títulos quilombolas, mas dezenas de processos estão tramitando há mais de quinze anos. 
Considerando que no Arquipélago do Marajó existem dezenas de ilhas fluvio-marítimas, ilhas 
de várzea, terrenos de marinha e acrescidos sem a devida medição, se faz necessário verificar 
a dominiliadade desta região. No Marajó foram cadastrados centenas de Cadastros Ambientais 
Rurais, alguns deles utilizados em processos judiciais como “provas de domínio ou posse”, 
inclusive os que incidiam em PAE. Existem várias unidades de conservação, inclusive um 
parque estadual sobreposto a um PAE que gerou um conflito entre as populações tradicionais 
ali residentes e o órgão ambiental estadual. O conhecimento da atual estrutura fundiária passa 
pelo resgate das informações relativas aos diferentes tipos de documentos expedidos: quais 
transferiram domínio. O trabalho tem como objetivo verificar qual órgão tem jurisdição sobre 
o arquipélago e quais os caminhos trilhados, pois, estudo prévio realizados pela Clínica de 
Direitos Humanos da Amazônia mostram que em vários Cartórios a soma da área supera a 
superfície do município. As técnicas de pesquisa utilizadas serão as legislativas e as 
bibliográficas, além de analisar os pareceres emitidos pelo Ministério Público Federal e 
Estadual, Advocacia Geral da União, Procuradoria Geral do Estado, ITERPA e INCRA. Serão 
também verificadas as políticas de reconhecimento de direitos territoriais, com destaque a 
quilombos e assentamentos. Incialmente é necessário verificar como se deu o processo de 
ocupação do espaço marajoara reconstruindo as diferentes formas de titulação e as normas 
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utilizadas. Por isso serão consultados: (Benatti, 2016); Benatti et at.2005); (Éleres,2002, 2014 
e 2022); (Euler e Ramos 2021); (Monteiro, 2022); (Ramos, 2022), (Rocha et al.,2019), (Silva, 
2021); (Treccani, 2001). Ante o exposto, entende-se que estudar a dominialidade do 
arquipélago é fundamental para poder apontar saídas jurídicas e políticas que permitam 
reconhecer os direitos territoriais das populações tradicionais e superar o atual caos fundiário. 
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A ORIGEM DO LATIFÚNDIO 
 

 
Carolina Oliveira Mesquita1 

 Emiliano Lobo Godoi2 
 
Resumo: A presente pesquisa trata-se de uma análise, de caráter sociojurídico, da origem do 
latifúndio no Brasil. Dessa maneira, este tema é relevante tanto do ponto de vista jurídico 
quanto social, na medida em que é um dos maiores desafios do século XXI, uma vez que o 
país é marcado pela concentração de terras. Dessa maneira, a partir da observação da 
concentração fundiária e da desigualdade durante a formação e organização da sociedade 
brasileira, verificou-se a necessidade de averiguar a origem dos grandes latifúndios no Brasil, 
que remete à colonização do território por Portugal, mas sendo necessário analisar os anos 
seguintes ao fim das sesmarias, como os movimentos de posse e posteriormente a conversão 
da terra em mercadoria com a Lei de Terras de 1950. Salienta-se que a questão agrária ainda 
é interpretada no sentido de que a formação dos grandes latifúndios brasileiros ocorre por 
consequência do sistema das sesmarias. Contudo, é necessário analisar a verdadeira origem, 
posto que o sesmarialismo tinha caráter de concessão, não reunindo os aspectos necessários 
da propriedade, isto é, não sendo permitido dispor e não tendo também a liberalidade, 
inclusive não sendo permitido deixar de utilizar a terra. Dessa maneira, a presente pesquisa 
busca fazer uma análise, de caráter sociojurídico, da formação do espaço agrário, em especial 
a origem do latifúndio brasileiro. Para tanto, foram utilizados o método dedutivo e a pesquisa 
bibliográfica. Ademais, nota-se que historicamente, o tema em tela sempre foi objeto de luta 
dos movimentos sociais, posto que tem ligação direta ao campesinato contemporâneo, em 
especial pelo latifúndio ter sido e ainda ser um bloqueio ao acesso a terra. À vista disso, é 
necessário entender como se deu a formação da terra como propriedade privada e a sua 
relação com a criação e manutenção das grandes propriedades. 
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Resumo: Diversos são os sistemas de gestão de dados fundiários utilizados no Brasil, contudo 
ainda não alcançamos um cadastro que possibilite de fato uma governança fundiária nacional, 
um sistema de administração de terras eficiente que contenha registro de imóveis com a 
representação do título de propriedade, a descrição de direitos e o cadastro contendo o 
mapeamento, localização da parcela, uso e valor (REYDON, 2017). Diante do modelo de 
aquisição de terras e exploração ambiental ocorridos no Brasil, e apesar de todos os dados 
relacionando à violência no campo com a grilagem de terras (TRECCANI, 2001), não se tem 
observado o fomento de políticas públicas que visem mitigar tais problemas. Em que pese, o 
CAR ser um registro eletrônico de abrangência nacional, obrigatório para todos os imóveis 
rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, 
compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e 
combate ao desmatamento, as informações nele contidas transcendem as questões ambientais 
para as quais ele foi delegado. Uma vez que os dados de seu cadastro podem ser utilizados 
para localizar uma área grilada e identificar o detentor da mesma. Além do que o CAR 
contempla os dados do proprietário possuidor rural ou responsável direto pelo imóvel rural, 
com a planta georreferenciada do perímetro do imóvel, permitido uma precisão na localização 
da área objeto da grilagem, suas informações serão atualizadas sempre que houver alteração 
de natureza dominial ou possessória. O Presente trabalho adota o método dedutivo contendo 
procedimentos de coleta de dados bibliográfico, doutrinário e jurisprudencial, se trata de uma 
pesquisa do tipo qualitativa, pois a investigação pretende registrar, descrever e interpretar, a 
pergunta de pesquisa é: De que forma o cadastro ambiental rural-CAR pode contribuir para o 
combate à grilagem de terras na Amazônia? Como Hipótese foi levantado que: Existe a 
possibilidade do CAR contribuir para o combate da grilagem de terras, uma vez que este 
instrumento de cadastro possui as áreas de posse e propriedade georreferenciadas e estão em 
constante atualização, possibilitando um mapeamento do território com informações precisas 
de localização, domínio e produção. Objetivo geral abrange que na ausência de um sistema que 
possibilite a governança fundiária e minimize os efeitos da grilagem de terras, os dados 
presentes no CAR podem ser utilizados para identificar o proprietário ou posseiro da área, 
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bem como sua localização. Objetivos específicos: 1) Compreender a grilagem de terras no 
Estado Brasileiro, especialmente na Amazônia Legal; 2) Apresentar dos diversos sistemas de 
gestão do patrimônio fundiário existentes no Brasil; 3) Analisar a contribuição do CAR para 
o combate a grilagem de terras. 
 
Palavras-chave: DADOS FUNDIÁRIOS. GRILAGEM DE TERRAS. CADASTRO 
AMBIENTAL RURAL. GOVERNANÇA FUNDIÁRIA. 
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A CONSTITUIÇÃO DE 1988 E OS CADERNOS DE CONFLITOS NO CAMPO DA 

CPT: Um debate sobre a constitucionalização da Reforma Agrária. 

 

Adenisia Alves de Freitas1  
Cláudio Lopes Maia2 

 
 

Resumo: A pesquisa objetiva explorar o processo de constitucionalização da Reforma Agrária. 
A entrada da Reforma Agrária para o texto constitucional foi marcada por uma intensa disputa, 
que envolveu o debate parlamentar e uma violência contra os movimentos sociais que 
retomavam a organização das lutas no campo após o período da Ditadura Militar. As lutas 
sociais foram travadas no processo de formulação e execução do Primeiro Plano Nacional de 
Reforma Agrária, que em muitos aspectos adiantaram as posições que ficaram consolidadas no 
texto constitucional. Nesta pesquisa percorremos toda a disputa em torno do texto 
constitucional, tanto na arena parlamentar, como no meio social, sendo que o Caderno de 
Conflitos será nosso ponto de referência, pelo registro das violências no período, assim como 
por repercutir as concepções de Reforma Agrária que estava sendo elaborada pelos movimentos 
sociais. Interessa em nossa elaboração também compreender como a Comissão Pastoral da 
Terra, através do Caderno de Conflitos, fundamentou o direito dos camponeses a terra, assim 
como testemunhou os conflitos do período do ponto de vista pastoral. A pesquisa concentrará 
suas análises entre 1985 e 1988. Terá como fonte a bibliografia sobre o tema, Jornais, o Caderno 
de Conflitos e documentos produzidos pelos movimentos sociais. A metodologia se fundamenta 
nos referenciais produzidos pelo Pluralismo Jurídico e no materialismo histórico-dialético, a 
partir da leitura dos marxistas ingleses. 
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A VIOLAÇÃO DO DIREITO À PROPRIEDADE NAS AMÉRICAS EM FACE DA 
CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 
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Resumo: O presente resumo visa analisar as sentenças emitidas pela Corte Interamericana de 
Direitos Humanos (Corte IDH) e sua efetivação acerca dos cumprimentos dessas sentenças, 
versando sobre os impactos de políticas públicas nacionais e o respeito à proteção da 
propriedade de comunidades indígenas e povos afrodescendentes enfatizando sobre a força 
vinculante elencadas nas sentença. Objetiva-se analisar casos em que tratam de conflitos de 
terras, traçar dados coletados na plataforma da Corte IDH. Através das pesquisas em estudo 
de caso, nessa circunstância, as sentenças, o levantamento de informações têm seu foco em 
uma análise de fontes primárias. Pesquisas recentes (BOLFARINI, 2019), apontam que as 
sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos podem gerar impactos sobre as 
políticas públicas nacionais, considerando que após decisão condenatória, cabendo-lhes seu 
cumprimento, como forma de reparação e garantia do Estado Democrático de Direito, dessa 
forma pesquisa partiu da análise de alguns institutos, tais como o do compliance, sob a 
perspectiva conceitual trazida por Von Bogdandy (2012) e do conceito de políticas públicas 
trazido por Bucci (2006, p. 39). O recorte temporal foi estabelecido para garantir maior 
fiabilidade à análise, com a identificação e sistematização dos dados dos processos levados à 
Corte entre 2001 e 2021. Pelo recorte tratado, analisado em cinco países, evidenciou-se que 
em oito dos casos sentenciados quais que incidem sobre a proteção da propriedade. Dentre os 
artigos violados presentes, destacam-se: a obrigação de respeitas os direitos presente no artigo 
primeiro da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos presente em 62,5% dos casos; 
garantidas judiciais 62,5%; o direito à propriedade privada e proteção judicial foram 
evidenciados em 100%. Compreende-se a importância da Corte IDH e de sua atuação no que 
tange a efetivação dos Direitos Humanos, seja eles tratados de quaisquer recortes. Logo, 
firmando o pacto juntamente à corte efetiva a promoção e igualdade de Direitos Humanos de 
qualquer esfera. 
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VIOLÊNCIA CONTRA O CAMPONÊS SEM-TERRA: uma análise do Caderno de 

Conflitos da Comissão Pastoral da Terra do ano de 2020 

 

Cezar Augusto Mendes Júnior1 
Adegmar José Ferreira2 

 
 
Resumo: O artigo aborda a questão agrária no Brasil, a luta dos movimentos sociais pela 
concretização do direito fundamental à terra e a violência contra o camponês sem-terra. 
Dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT), publicados no Caderno de Conflitos do ano de 
2020, somados à pandemia e às crises do atual governo federal, demonstram um cenário de 
conflitos agrários da atualidade, justificando a sua discussão. Ademais, dentre as categorias 
que mais provocaram conflitos nos últimos dez anos estão fazendeiros, empresários, 
madeireiros e grileiros, reforçando ainda mais a enorme concentração fundiária e a formação 
desigual do espaço agrário brasileiro. A problemática da pesquisa gira em torno da violação 
do direito humano e fundamental à terra e a violência que os camponeses sem-terra sofrem, 
em um país marcado por uma formação do espaço agrário permeada pela desigual 
distribuição de terras. A discussão ainda permeia o seio de debates a respeito da insegurança 
alimentar e a sua profunda relação e interdependência com o acesso à terra. O objetivo geral 
é compreender a situação da violência retratada pelo Caderno de Conflitos da Comissão 
Pastoral da Terra. Pretende-se: a) descrever a formação do espaço agrário brasileiro e o direito 
fundamental à terra; b) compreender a contradição entre concentração fundiária, produção e 
exportação de alimentos e necessidades da população brasileira; c) analisar os dados da CPT 
sobre a violência contra os camponeses no ano de 2020. O método é o hipotético-dedutivo, 
com a técnica de revisão bibliográfica, partindo da hipótese de que não há no Brasil, desde a 
colonização, o interesse estatal pela concretização do direito humano e fundamental à terra, 
por meio da reforma agrária, corroborado pelo Direito e a política do país. 
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O PAPEL DOS MOVIMENTOS SOCIAIS DO CAMPO NO ENFRETAMENTO À 
VIOLÊNCIA: BRASIL E COLÔMBIA 

 
 

Euzamara de Carvalho1 
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Resumo: Variando em cada contexto histórico, as violações de direitos humanos têm sido 
exercidas, pelas classes dominantes que controlam terras e recursos naturais – seja por meio 
de milícias, jagunços, feitores, capatazes ou pela mão do próprio Estado (por ação ou omissão), 
através de seus agentes e instituições, como polícias e integrantes do Poder Judiciário. Isso, 
resulta em atos de violências contra a população campesina, indígenas, posseiros, ribeirinhos, 
quilombolas, religiosos, lideranças sindicais. É sobre esses sujeitos coletivos que a violência 
incide mais fortemente e com maiores requintes de crueldade. Como pontua De Medeiros 
(2002, p. 191): “Ceifar uma liderança é também procurar destruir um longo processo de 
preparação, de educação, de produção de novas percepções, gestadas no interior dos próprios 
movimentos. Logo, essa violência não acomete uma pessoa em particular, mas um símbolo da 
própria resistência e a voz que porta uma utopia mobilizadora”. A problemática desse trabalho 
se situa, na necessidade de explorar os processos de enfrentamento dos conflitos decorrentes 
da luta pela terra desencadeada pelos movimentos e grupos sociais que objetivam contribuir 
para a proteção das vidas ameaçadas. A pesquisa deverá seguir, dialeticamente, o caminho 
empírico-teórico, como método de análises das práticas sociais realizadas pelos coletivos da 
categoria dos defensores de direitos humanos que combatem as formas de violências, com foco 
nos processos de criminalização como mecanismo de destruições de identidades coletivas e 
sociais. A hipótese-guia é a de que a atuação dos movimentos sociais, por uma agenda política 
e pela efetividade de direitos humanos, constrói caminhos de acesso à justiça que se desdobra 
em formulações e intervenções jurídicas no enfrentamento aos conflitos no campo e na 
proteção do direito à vida, gerando, em determinados contextos políticos, uma atuação do 
Estado democraticamente responsável como reparação histórica dos processos de opressão e 
violência contra os povos e suas lutas pela terra e territórios. Numa dimensão regional, o 
quadro da mais grave forma de violência no campo, entre países da América Latina da 
grande Amazônia, é revelado, em estudo recente recorte a partir de 2020 até julho de 2022, 
aponta um total de 202 assassinatos de camponeses ocorridos nas regiões amazônicas de cinco 
países (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador e Peru) que abrangem mais de 85% do território da 
Bacia Amazônica. Na Colômbia foram registrados 120 assassinatos e, no Brasil, 62, 
respectivamente, primeiro e segundo países com mais casos de homicídios na região. A 
originalidade dessa proposta está na pretensão de mostrar o papel dos movimentos sociais 
campesinos, através de práticas coletivas, na construção da paz no campo, especialmente, 
Brasil e Colômbia. 
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AS COLONIALIDADES NO ACESSO À TERRA E AS VIOLÊNCIAS ORIUNDAS 

DOS CONFLITOS TERRITORIAIS NO BRASIL 
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Resumo: O tema do trabalho gira em torno dos conflitos territoriais ainda existentes no Brasil, 
a ausência do efetivo e justo acesso à terra para quem dela necessita e as violências oriundas 
desses processos. A compreensão do acesso à terra como um direito humano e fundamental, 
assentado na interdependência entre indivíduo e sociedade, destacando a dimensão coletiva de 
direitos (REIS 2012), levanta reflexões a respeito da efetivação desse direito como primordial 
para a concretização de outros direitos, como alimentação e moradia (ALFONSIN 2003), bem 
como a respeito da função social da terra e de suas limitações constitucionais, sobretudo, diante 
de um corpo legislativo conivente com a exploração capitalista da terra (SOUZA FILHO 2003). 
Desde a colonização, as violências nos contextos agrários apresentam-se de modo estrutural 
situação aumentada pela ruptura política (2015-2019), sendo central a questão agrária no país 
(PORTO-GONÇALVES; LEÃO 2020). Segundo a Comissão Pastoral da Terra, foram 
registradas 1242 ocorrências de conflitos por terra no Brasil, envolvendo 670.760 pessoas, com 
35 assassinatos, demonstrando a emergência das discussões a respeito do tema. O problema da 
pesquisa se resume no seguinte questionamento: o Direito vem contribuindo para a 
concretização do acesso à terra ou repetindo práticas coloniais? O objetivo geral do artigo é 
demonstrar as violências que se originam nos conflitos territoriais brasileiros. Como objetivos 
específicos, almeja-se: a) compreender as legislações brasileiras sobre o acesso à terra; b) dispor 
sobre as colonialidades e as suas relações com as violências nos contextos agrários e; c) 
fundamentar as práticas atuais quanto o acesso à terra como ainda coloniais. O método é o 
hipotético-dedutivo e a técnica é a de revisão bibliográfica. A hipótese é a de que a colonização 
do Brasil inaugurou um Estado nos moldes europeus e inadequado às realidades plurais dos 
territórios que compõe o país. Presentes povos diversos sob legislações que favoreceram 
conflitos territoriais que perduram até hoje, traduzindo-se em colonialidades. A matriz teórica 
que guia o trabalho são os estudos sobre as colonialidades, organizado por Edgardo Lander, na 
obra “A colonialidade do saber: eurocentrismo e Ciências Sociais, perspectivas latino-
americanas” (2005). Como resultados parciais, compreende-se que a colonização do Brasil, 
assim como em toda a América Latina, representa um processo violento de massacre dos povos 
originários e escravização dos povos africanos. As legislações que foram aplicadas e criadas 
contribuíram para a desordem territorial, a formação de latifúndios, os conflitos envolvendo as 
posses e a formação de um espaço agrário muito problemático. As capitanias hereditárias e as 
sesmarias, ainda com as ordenações portuguesas (direito português), a Lei de Terras de 1850 e 
até mesmo o Estatuto da Terra de 1964, representam um arcabouço jurídico favorável à 
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exploração capitalista da terra e desfavorável ao justo e equitativo acesso à terra, o que se traduz 
nas atuais mazelas nos contextos agrários. Um país que ainda sofre com os problemas das terras 
devolutas, grilagem de terras, ausência de demarcação dos territórios indígenas e quilombolas, 
bem como dominação econômica do agronegócio sobre a agricultura familiar. 
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MASSACRES NO CAMPO E NECROPOLÍTICA: O ENVOLVIMENTO DO 

ESTADO NAS MORTES CAMPONESAS. 

 

Karolina Dadú Nunes1 
Helga Maria Martins de Paula2 

 

Resumo: As condições da vida camponesa no Brasil estão ligadas a um histórico de lutas para 
o acesso e permanência a terra, desses conflitos com latifundiários, grileiros e outros atores 
sangue é derramado, desde 1985 a Comissão Pastoral da Terra (CPT) faz o monitoramento dos 
números referentes a esses conflitos, inclusive das mortes, essa violência pode ser também 
realizada pelo Estado ou viabilizada por ele. O que buscamos nesse trabalho é compreender 
essa relação através da análise dos números da violência observados pela CPT nas últimas 
décadas e o envolvimento do Estado com suas instituições nesses conflitos. Para isso é 
necessário observar o local e as condições em que mortes de camponeses, indígenas e 
quilombolas aconteceram e compreender os objetivos para que a violência fosse despejada 
sobre seus corpos, dados que os cadernos Conflitos no Campo da CPT oferecem, entretanto ao 
lado dessa análise é preciso também observar quais instituições do Estado se envolveram nos 
conflitos, se houveram pronunciamentos sobre eles e qual discurso era vinculado sobre a 
situação para a população. Essa pesquisa envolve principalmente a análise dos cadernos dos 
Conflitos no Campo da CPT com foco nas informações sobre os assassinatos e massacres no 
campo, aliada a pesquisa sobre as notícias vinculadas acerca de cada episódio, faz-se necessário 
também a observação dos órgãos estatais envolvidos e os pronunciamentos oficiais se 
houverem, todas essas análises ficarão concentradas no período de 2010 a 2021. Cabe salientar 
a realização de um estudo bibliográfica da teoria da necropolítica de Achille Mbembe, além de 
outros autores e teorias importantes acerca do funcionamento do Estado e da presença do 
racismo no Brasil.  O debate de Mbembe (2018) para estruturar a necropolítica se comunica 
com o pensamento de outros autores, sobre os quais também é necessário perpassar, destacamos 
para esse trabalho Foucault (1979) com a teoria da biopolítica, mas não apenas restrito a ela, e 
Silvio Almeida (2018) no debate sobre o racismo no Brasil e na tradução da necropolítica para 
a realidade do país, sendo eles centrais no debate sobre o racismo e o Estado, também 
complementará a análise as obras de Caio Pompéia (2021) sobre o funcionamento político do 
agronegócio no país. Conforme os dados dos Conflitos no Campo (2021) desde 2015 o número 
de conflitos e mortes sofreram um significativo aumento, assim como de despejos e outras 
violências, esse aumento não tem causa única, mas é possível rastrear uma nova posição do 
Estado para lidar com eles, principalmente nas declarações do atual governo federal contra 
camponeses, quilombolas e indígenas, assim como a tomada de novos rumos econômicos para 
o campo através de uma onda de políticas neoliberais. Por todas essas características fica 
observável a necropolítica atuante no campo brasileiro.  
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ADVOCACIA POPULAR EM SITUAÇÃO DE CONFLITOS AGRÁRIOS EM  

RONDÔNIA 

Lenir Correia Coelho1 
 

Resumo: O Estado de Rondônia tem se destacado na imprensa nacional como palco de intensos 
conflitos agrários, situação que se agravou com o avanço das frentes de expansão e pioneira. 
Nesse contexto, a advocacia popular se faz necessária na defesa do campesinato, 
principalmente, os organizados sob a bandeira da Liga dos Camponeses Pobres de Rondônia e 
Amazônia Ocidental – LCP. A LCP tem sua história de criação atrelada ao fatídico massacre 
ocorrido em Rondônia, no ano de 1995: Massacre de Corumbiara, Destaca-se que a LCP tem 
uma forma peculiar de luta pela terra, que envolve a ocupação, resistência, corte popular, 
entrega das terras para os camponeses e assembleias populares, processo chamado de 
Revolução Agrária. Em 2016, no processo de ocupação de um grande latifúndio em 
Seringueiras: Fazenda Bom Futuro; com mais de 150 pessoas, sobreviveram ao cerco policial 
de 36 (trinta e seis) dias; enfrentaram um processo judicial de reintegração de posse e um 
processo criminal com 25 (vinte e cinco) camponeses processados, processos que tramitam até 
hoje; mesmo assim, ao fim, comprovaram que as terras, realmente, pertenciam ao INCRA e 
estavam há mais de 10 (dez) anos nas mãos do grileiro de terras públicas: um médico militar 
reformado do Exército. Tem como objetivo demonstrar a atuação de advogadas populares em 
Rondônia diante do conflito agrário instaurado a partir do Acampamento Enilson Ribeiro, 
localizado na cidade de Seringueiras/RO, no período de 2016-2019, onde essa atuação dialoga 
profundamente com o Pluralismo Jurídico apontando os camponeses como sujeitos construtores 
de direitos, protagonistas da mudança da estrutura agrária, para isso tem como referencial 
teórico autores como Horácio Martins, Ariovaldo Umbelino que apontam o protagonismo dos 
camponeses no processo histórico agrário; José de Souza Martins que aponta a frente de 
expansão e a frente pioneira como formadora da estrutura agrária capitalista na região 
Amazônica, especificamente em Rondônia, num diálogo com os autores que apontam o 
Pluralismo Jurídico como o novo fazer do povo, do direito dialogado com a práxis e 
comprometido com a luta, podendo ser apontado Roberto Lyra Filho, Boaventura Souza, Carlos 
Wolkmer, José Geraldo, Alexandre Bernardino, entre outros, utilizando-se da metodologia 
histórico-dialética, através de pesquisa empírica, com coletas de dados a partir da realidade 
vivenciada pelas advogadas e camponeses do Acampamento Enilson Ribeiro. O que aponta 
como resultados parciais a manutenção de 350 (trezentos e cinqüenta) famílias, que através dos 
passos da Revolução Agrária e atuação combativa da advocacia popular, estão morando na terra 
e vivendo do que ela produz. 
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CONFLITOS NO CAMPO NA REALIDADE SUL-MATO-GROSSENSE: A 
CRIAÇÃO DAS VARAS AGRÁRIAS COMO UMA POSSÍVEL GARANTIA DE 

ACESSO À JUSTIÇA E PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA 

 
Robson de Oliveira Lezainski1 
Arthur Ramos do Nascimento2 

 
 

Resumo: Os conflitos no campo devem ser analisados pelo seu processo histórico, atrelado às 
legislações agrárias que consolidaram o nascimento e o desenvolvimento do latifúndio no 
Brasil. A pesquisa debruça-se entorno da vívida problemática experimentada no campo – o 
conflito por terras. As lutas pelo acesso à terra e ao território, que envolvem populações 
indígenas e grandes produtores rurais, são cada dia mais intensas. Essa verificação pode ser 
vista paulatinamente nas mídias, telejornais, jornais e quaisquer meios de comunicação. 
Pensar a garantia de direitos básicos tais como segurança, vida, integridade, dignidade e 
justiça, são imprescindíveis à luz da Constituição Federal de 1988. O conflito em Mato 
Grosso do Sul envolve dois grandes atores, de um lado a segunda maior população indígena 
do Brasil (SESAI 2015) e de outro, a grande concentração fundiária nas mãos de grandes 
produtores rurais. A Comissão Pastoral da Terra (CPT 2021) documentou 108 conflitos no 
campo para o ano de 2021, no estado de Mato Grosso do Sul. O crescente volume de conflitos 
deve(ria) ser resolvido pelo Estado, especialmente pelo Poder Judiciário. Neste sentido, cabe 
considerar sobre a questão central, “As varas agrárias no Estado seriam elemento garantidor 
do direito humano-fundamental do acesso à justiça?”. Como objetivo central, busca-se 
analisar o conflito agrário e seus desdobramentos a partir do conflito no campo, bem como 
analisar a potencialidade da criação das varas especializadas agrárias no estado. Pensar a 
questão agrária e o acesso à justiça implica necessariamente analisar a conjuntura social em 
que se encontram as populações do campo. Tão logo pensado sobre as varas especializadas 
agrárias, remete-se aos desdobramentos negativos sobre sua ausência e as nuances relativas ao 
acesso à justiça e a prestação jurisdicional adequada. A trajetória metodológica utilizada neste 
trabalho rege-se pelo estudo bibliográfico, com ênfase a análise documental que permite 
tomar parâmetros hipotético-dedutivo sobre o estudo das varas agrárias e a criminalidade no 
campo. O referencial teórico está ancorado em Mauro Cappelletti e Bryant Garth, ditando os 
rumos do acesso à justiça, na superação das três ondas renovatórias. Neste aspecto, vislumbra- 
se que a temática por si só exige muito mais do que o acesso ao poder judiciário, tendo em 
vista as mutações globais – mutações sociais, econômicas e culturais. Os resultados das 
investigações, ainda que parciais, sobre o conflito no campo demonstram para uma crescente 
instabilidade, mais latente pelo fato do expansionismo no agronegócio em se expandir e 
esbarrar em engodos passados que novamente mostram-se à tona. As crescentes violações de 
direitos humanos e direitos fundamentais, são uma realidade presente e levada como dita 
“normal” pelas populações. A globalização produz suas vítimas, marginalizadas e deixadas às 
margens dos interesses do Estado. Desse modo, as Varas Agrárias podem representar um 
atendimento do Estado-Juiz de forma personalizada, otimizada e mais pautada pela 
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especialização teórica e prática nos processos. Acessar a justiça significa determinar duas 
finalidades básicas do sistema jurídico – reivindicar direitos e resolver os litígios (Garth e 
Cappelletti 1988). Derradeiramente, considerar sobre o acesso à justiça, em tempos atuais, 
reflete em muito mais do que acessar ao Poder Judiciário; busca-se aqui, a ideia de que as varas 
agrárias sejam plenamente capazes de dirimir os conflitos em grau e profundidade à que as 
demandas necessitam. 
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A EFETIVIDADE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS COLETIVAS NO ÂMBITO DO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO E DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ E A SOLUÇÃO CONSENSUAL DE CONFLITOS 

COMO FERRAMENTA PROPOSTA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015 

 
 

Wânia Grangeiro Cardoso1 
Girolamo Domenico Treccani2 

 
 
Resumo: As ações possessórias estão previstas a partir do artigo 554 do CPC. Para dirimir 
demandas desta natureza, o magistrado avalia a força probante dos documentos em que se 
baseiam a posse do demandante, a função social da propriedade e a existência de conflitos. 
Neste contexto surgem as ações possessórias coletivas sobre imóveis rurais que não raro levam 
décadas para que alcancem decisões judiciais. Esta morosidade, por sua vez, intensifica 
conflitos, propicia a degradação ambiental e fomenta a insegurança jurídica no campo fático. 
Tais circunstâncias apontam para o seguinte questionamento: as ações possessórias, na forma 
atualmente proposta pela legislação, são eficazes? O presente trabalho que terá por escopo: 
aferir qual é a média de duração das demandas possessórias coletivas nas varas agrárias do TJPA 
e nas subseções judiciárias da JFPA; analisar em que medida estas ações refletem na 
perpetuação de conflitos no campo e na degradação ambiental das áreas rurais objeto de 
discussão.Para tanto, serão analisados dados divulgados no relatório “Conflitos Fundiários 
Coletivos Urbanos e Rurais: uma visão das Ações Possessórias de acordo com o impacto do 
novo Código de Processo Civil” (CNJ 2021). Esse relatório indica que o TRF1 e o TJPA 
destacam-se pela quantidade de ações possessórias coletivas sobre bens imóveis. E que, até 
2019, das mais de 49 mil ações desta natureza em trâmite nos tribunais pátrios, apenas 36 foram 
decididas em sede de acórdão pelo STF (CNJ 2021, 131). Evidenciando que a grande maioria 
destes conflitos sequer chega aos Tribunais Superiores dada a morosidade dos processos. Ainda 
segundo o aludido Relatório, no TRF1, 47,51% das ações analisadas envolviam conflitos 
agrários, enquanto no TJPA, 26,58% (CNJ 2021, 71–74). O aumento no ajuizamento de ações 
possessórias coletivas se configura como um reflexo do aumento nos índices de conflitos 
agrários no país. Segundo Treccani (2020, 112), “desde 1985, em nenhum momento histórico 
o número de conflitos por terra foi tão alto: 1.576, envolvendo 171.625 famílias”. É neste 
contexto que se faz fundamental a solução consensual de conflitos (FILHO, R. P. e FILHO 
2016, 811). Como resultado à discussão proposta sustentamos que a solução consensual de 
conflitos se revela como o remédio mais eficaz em face da morosidade das ações possessórias 
coletivas sobre imóveis rurais. Isto porque as audiências de mediação e conciliação são citadas 
em 29,89% das decisões do TJPA e em 9,82% das decisões do TRF1 (CNJ 2021, 92–93). 
Defendemos ainda que a participação do Ministério Público, Defensoria Pública e órgãos 
responsáveis pela política agrária, manifestando interesse e apontando possibilidades de 
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regularização, são fundamentais nestas demandas. E, finalmente, que é necessário fomentar 
iniciativas voltadas à solução consensual de conflitos desta natureza. 
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CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NOS CERRADOS: desmatamentos, grilagens e 
violências         contra a Terra 

 
Joaquim Shiraishi Neto1 

Patrícia da Silva2 

 Fabio Martins3 

 

Resumo: O termo Matopiba é um acrônimo formado pelas letras iniciais dos estados do 
Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia: MA + TO+ PI+ BA. Ele é utilizado para designar o cerrado 
brasileiro, considerado “nova fronteira agrícola” ou “grande fronteira agrícola” do Brasil, que 
se expandiu a partir da segunda metade da década de 80 do século XX com esforços e incentivos 
governamentais. Segundo estudos, as características naturais (como a topografia plana, o 
regime das chuvas e as extensas áreas de pastagens), econômicas (o baixo custo das terras, se 
comparadas a outras regiões do Centro-Oeste) e socioambientais (a baixa densidade 
demográfica) da região foram determinantes para que os “produtores rurais empreendedores” 
decidissem investir nos cerrados. O apoio e o incentivo dos governos, pelo visto, foram e têm 
sido essenciais para o desenvolvimento econômico postulado. A expansão das atividades 
agropecuárias, com destaque para a produção de grãos (como a soja, o milho, o algodão etc.) 
– monoculturas, cuja produção é voltada para o mercado externo, as commodities –, é regida 
por um conjunto de políticas públicas e de legislações (notadamente as de ordem econômica, 
tecnológica, agrária, ambiental e cultural), formuladas a pretexto de “modernizar” a região. Para 
esse tipo de intervenção, a culpa da pobreza no bioma é o atraso dos povos dos cerrados. A 
invenção do Matopiba pelo governo federal e pelos governos estaduais decorreu de 
representações e de interpretações pretensamente científicas dessa vasta região ecológica, que 
encerra uma rica sociobiodiversidade. Isso tem servido para justificar os processos de 
devastação e toda sorte de violências em curso nos cerrados, pois a sua ocupação é organizada 
e planejada consoante um intenso uso econômico, envolvendo atividades pecuárias, agrícolas, 
minerárias e obras de infraestrutura (como, por exemplo, as hidroelétricas na bacia do rio 
Tocantins); sendo que os “saberes vernaculares” dos povos dos cerrados foram ignorados pelos 
técnicos e pelos planejadores. Diante desse contexto, este trabalho objetiva identificar e 
analisar as situações de conflitos socioambientais envolvendo os povos dos cerrados 
(indígenas, quilombolas, quebradeiras de coco babaçu, geraizeiros, entre tantos). Os 
procedimentos de pesquisas deverão se ater aos dados de fontes secundárias compilados pelos 
autores / que trabalham na região, bem como conversas e entrevistas semi estruturadas com 
algumas lideranças desses povos. Os resultados parciais informam que toda sorte de violência 
sofrida pelos povos dos cerrados decorre das politicas para a região. 
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A CONTRIBUIÇÃO DOS MOVIMENTOS DE MULHERES CAMPONESAS NA 
LUTA POR DIREITOS SOCIAIS E PELA REFORMA AGRÁRIA 

 

Dauana Santos Ferreira1 
  Jade Marques de Souza Ferreira2 

Girolamo Domenico Treccani3 

 
Resumo: Contemporaneamente são muitas as discussões que envolvem temáticas ligadas às 
mulheres, contudo pouco se fala sobre as questões das mulheres no meio rural brasileiro, nota-
se uma invisibilização do papel por elas desempenhado. Os objetivos do trabalho é sabermos 
quais impactos são gerados por meio das lutas das mulheres no campo, bem como a que tipos 
de violências e abusos essas mulheres são submetidas e de que forma suas lutas contribuem para 
melhores condições sociais e reforçam as ações pela reforma agrária no Brasil (BASTER, 
2018). Para tanto, o presente trabalho empreenderá uma análise da trajetória histórica dessas 
mulheres através do entendimento sobre o Movimento de Mulheres Camponesas, suas 
conquistas e a forma como suas construções políticas contribuem para o alcance de mais direitos 
no campo, assim como visibilizar quem são, onde estão e como contribuem para a segurança 
alimentar (TÁRREGA, 2019), com a biodiversidade de sementes e como a terra constitui sua 
identidade camponesa. A partir de práticas feminista estas trabalhadoras se tornam sujeitos de 
direitos, de produção de riqueza, e detentoras de conhecimentos sobre suas práticas laborais. Por 
fim o trabalho buscará mostrar como a falta de visibilidade feminina no campo contribuiu para 
uma cultura do patriarcado rural, refletida por uma constante violência no campo feminina, 
omissão do Estado em políticas direcionadas para as Mulheres Camponesas e uma luta em 
defesa da vida, segurança alimentar e direitos sociais. Um dos momentos mais importantes 
nestes últimos anos foi a “Marcha das Margaridas”, um momento que permitiu às mulheres não 
só dar visibilidade às suas lutas, mas de afirmação de identidade coletiva e momento de 
apresentar aos governos e à sociedade suas pautas. Como metodologia utilizada, por envolver a 
pesquisa bibliográfica, doutrinária e jurisprudencial consideramos se tratar de uma pesquisa do 
tipo qualitativo-descritiva, pois a investigação pretende registrar historicamente a trajetória das 
mulheres camponesas no Brasil, descrever e interpretar os dados relacionados às mulheres no 
campo. Dados preliminares mostram como a participação das mulheres é sempre mais 
importante como forma de conquistar e garantir direitos. 
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A EMERGÊNCIA DE FEMINISMOS LATINO-AMERICANOS 
 
 

Juliete Prado de Faria1 
 
 

Resumo: As mulheres são protagonistas em todas as sociedades humanas, no entanto, a 
História Antiga era majoritariamente contada por homens e, de seu ponto de vista (LERNER 
2019). Essa História nos foi colocada sempre como universal, dos grandes feitos de Eriba-
Marduk (Rei da região antes chamada de Mesopotâmia, atual Iraque e Kuwait, do período de 
748 a 734 a.C) até o próprio Cristo histórico. Por outro lado, as condições biológicas 
relacionadas à maternidade e à força física serviram de argumentos para a dominação 
masculina (LERNER 2019). Contudo, com a colonização da América Latina o patriarcado foi 
aprofundado, sobretudo, devido à transformação do ambiente doméstico, que tornou-se 
privado, retirando a mulher dos espaços públicos de decisão (SEGATO 2003). O fenômeno 
da modernidade europeia, enquanto um processo histórico que teve na colonização uma 
estratégia (QUIJANO 2005), expandiu o capitalismo, a cultura e a ciência europeia nas 
Américas. Esse processo eivado de violência contra os povos originários que já habitavam os 
territórios “conquistados”, separou o ser humano da natureza, transformando esta última em 
mercadoria (SOUZA FILHO 2021). Do mesmo modo, transformou o trabalho em mercadoria, 
valorizando apenas o trabalho masculino assalariado (FEDERICI 2019). As diversas culturas 
dos povos originários foram desconsideradas, bem como a dos povos africanos que foram 
sequestrados de seus territórios e trazidos para cá a servirem de mão de obra escrava (SOUZA 
FILHO 2021). Além disso, outro fator de impacto foi a criação do conceito de “raça” para 
subjugar à condição de não- humanidade os povos originários e africanos (QUIJANO 2005). 
Todos esses fatores tornam o patriarcado na América Latina como multifacetado e específico. 
Portanto, os feminismos latino- americanos também são multifacetados e específicos, 
considerando os aspectos da colonização europeia da América Latina e das colonialidades 
existentes, bem como os cenários geopolíticos da atualidade. Mulheres brancas, negras, 
indígenas, de classe de poder econômico alto, médio, baixo e outras em condições de 
miserabilidade, mães solo, vítimas de violências e múltiplas outras questões que tornam 
emergente a discussão a respeito de feminismos que possam abranger todas as mulheres, 
sendo essa a problemática dessa pesquisa. O objetivo geral do trabalho é compreender os 
feminismos latino-americanos a partir das complexidades enumeradas. Especificamente, 
pretende-se: a) descrever o aprofundamento do patriarcado pela colonização europeia da 
América Latina; b) compreender o feminismo camponês popular como uma vertente 
importante dos feminismos latino-americanos e; c) refletir sobre a emergência de feminismos 
que englobem todas as mulheres e as suas especificidades. O método é o hipotético- dedutivo, 
com a abordagem da interseccionalidade (AKOTIRENE 2019) e a técnica de revisão 
bibliográfica. O referencial teórico manejado é a abordagem da tríade patriarcado, 
colonização e capitalismo, da autora argentina Rita Segato. Enquanto parte da pesquisa de 
doutorado da autora, esse trabalho tem como resultados parciais, sobretudo, a emergência das 
discussões sobre feminismos latino-americanos cada vez mais plurais, uma vez que o projeto 
de tese, que é o trabalho-mãe, aborda o direito humano e fundamental à alimentação adequada, 
a soberania alimentar, a agroecologia, o papel da mulher e os feminismos na América Latina. 
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MULHERES CAMPONESAS E AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA AGROECOLÓGICA 

 

Lorena Cristina Moreira1  

Anne Geraldi Pimentel2 
 

Resumo: A Política Nacional da Agroecologia e Produção Orgânica - PNAPO, estabelecida 
pelo Decreto 7.794/2012, propõe que o Estado estabeleça ações possibilitem a transição 
agroecológica no Brasil, com apoio aos sujeitos do campo, dentre esses a mulher camponesa. 
Desta forma, é preciso que o Estado crie políticas públicas que possam possibilitar a 
construção de uma agricultura mais sustentável e com o fortalecimento dos sujeitos do campo 
que a fazem. Assim, o tema da pesquisa é a relação da política pública denominada “Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Mulher”, cuja principal diretriz é a 
promoção da segurança e da soberania alimentar. Considerando o papel primordial da 
agricultura familiar no país e o protagonismo das mulheres camponesas, esse trabalho busca 
investigar o PRONAF MULHER e quais os impactos essa política pública tem na vida das 
mulheres camponesas e na adoção de técnicas de agricultura mais sustentável. As 
colonizações das Américas, principalmente da América Latina, separaram os seres humanos 
da natureza, transformando-a em mercadoria (SOUZA FILHO 2021), bem como o capitalismo 
considera como valor somente aquilo que tem sentido monetário (FEDERICI 2019). Portanto, 
a modernidade é um processo através do qual a Europa difundiu o capitalismo e os seus 
modos de vida, principalmente, utilizando-se das colonizações das Américas e da África 
(QUIJANO 2005). Processos esses que desconsideraram os povos indígenas, os negros e os 
camponeses, sobretudo, as mulheres como sujeitas de Direito (SOUZA FILHO 2021). Nesse 
sentido, o problema da pesquisa diz respeito aos efeitos que o patriarcado capitalista advindo 
da colonização da América Latina tem nos problemas atuais enfrentados pelas mulheres 
camponesas. O objetivo geral do trabalho é compreender o Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar enquanto política pública específica para mulheres 
camponesas e agroecologia no Brasil. Como objetivos específicos, almeja-se descrever o 
processo colonial do ponto de vista histórico, em um primeiro momento, para entender a 
situação das mulheres camponesas e as políticas públicas que foram desenvolvidas ao longo 
do tempo com enfoque nessas sujeitas de Direito. A metodologia utilizada é a pesquisa 
exploratória e utiliza os métodos e técnicas de pesquisa bibliográfica e documental para a 
coleta de dados; além disso, a pesquisa é considerada qualitativa, mas que utiliza de dados 
quantitativos para dar suporte às análises qualitativas. Como resultados parciais, têm-se que 
o PORNAF-Mulher contribui pouco para o fortalecimento das mulheres camponesas na 
produção agroecológica, devido à poucos investimentos públicos e o aumento do 

 
1 Professora Universitária e Advogada. Especialista em Direito Agrário pela UFG. Especialista em Direito e 
Processo do Trabalho. Mestranda no Programa de Pós graduação em Direito Agrário pela UFG. PPGDA. Linha 
de Pesquisa 1: Fundamentos da Posse e Propriedade. Endereço eletrônico: lrn.crstn@gmail.com 
2 Doutora em Direito pelo Programa de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica – PR, com linha de 
pesquisa em direito socioambiental e sustentabilidade. pós-doutoranda em direito agrário pela UFG, bolsista 
FAPEG em apoio aos programas de pós-graduação emergentes e em consolidação em áreas prioritárias nos 
estados (PDPG) - Edital nº 18/2020 pertence aos grupos de estudos: Meio Ambiente: Sociedades Tradicionais e 
Sociedade Hegemônica (PUC/PR) e Coletivo de Estudos e Ações em Resistências Territoriais no Campo e na 
Cidade - CERESTA. Pesquisadora associada do Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental 
(CEPEDIS). Email: annepimentel@ufg.br. 

 



105 
 

 

endividamento dos sujeitos do campo, por ser uma política de financiamento. Na atualidade, 
os problemas que o patriarcado capitalista trouxe necessitam de políticas públicas capazes de 
apoiar e incentivar as mulheres camponesas, para que elas possam se desenvolver, tendo em 
vista que direito humano e constitucional à alimentação adequada encontra-se intimamente 
ligado a atuação das mulheres camponesas, uma vez que elas exercem papel essencial na 
produção alimentar no campo (LIMA; PEREIRA, 2020). 
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A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL E O ACESSO À PROPRIEDADE DE 

GÊNERO: INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL DA MULHER CAMPONESA 

 
 

Renatto Pereira Mota1 

José do Carmo Alves Siqueira2 

 
Resumo: Esse artigo tem por objetivo analisar se o acesso à propriedade de gênero, por meio 
da regularização fundiária rural, pode ser considerado um aliado na inclusão social da mulher 
camponesa ao direito como efetividade de propriedade agrária. Nesse sentido, a pesquisa 
busca uma revisão bibliográfica da literatura jurídica, com enfoque na regularização fundiária 
rural e na propriedade de gênero como fator importante no processo de inclusão social. A 
priori, a regularização fundiária rural, como política de Estado, deve ser considerado 
instrumento de grande relevância na concretização da propriedade de gênero e da inclusão 
efetiva da mulher camponesa no contexto socioeconômico. Partindo da formação histórica 
da posse e da propriedade rural, no Brasil, visando a entender a importância da regularização 
fundiária rural como possibilidade de obtenção da propriedade de gênero, será analisado se 
a regularização fundiária rural pode ou não propiciar a inclusão ou exclusão da mulher 
camponesa no acesso à propriedade rural, por meio da titulação administrativa. Para tanto, é 
de suma importância compreender o contexto histórico que perpassa a regularização fundiária 
rural, os mecanismos legais que irão proporcionar a concretização dessa modalidade de 
aquisição fundiária; e, a partir de então, entender o que é a propriedade de gênero, no 
contexto da inclusão social da mulher. Para enfrentar a questão central da pesquisa, são 
lançadas as seguintes indagações: primeiro, será que a regularização fundiária rural 
contribui e proporciona a afirmação da categoria social mulher camponesa? E, segundo, 
sob a perspectiva dos aspectos socioeconômicos para efetivação do acesso à propriedade, 
à luz do Direito Agrário e do princípio da dignidade da pessoa humana, será que a proposta 
da propriedade de gênero é suficiente para assegurar a inclusão social da mulher do 
campo? 
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A GARANTIA DO DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA DAS MULHERES NO 
BRASIL: CONSTRUÇÃO JURÍDICA PRÉ E PÓS-PANDEMIA DE COVID-19 
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Resumo: A pandemia de COVID-19 trouxe vários impactos na sociedade, inclusive no 
direito à alimentação. A presente pesquisa pretende demonstrar como tal influência é dada de 
forma diferente a depender do gênero dos indivíduos. Para além da pandemia, os dados 
brasileiros refletem uma construção histórica de falta de oportunidades para as mulheres, 
devido a sua vida dupla na posição como matriarca, não sendo diferente no que se trata dos 
dados acerca da alimentação. A questão de gênero é mais evidente quando se trata da 
conjuntura de insegurança alimentar grave do mundo. Mesmo as mulheres sendo 
responsáveis tradicionalmente pelas cozinhas em suas famílias, ainda são o grupo que mais 
apresenta prevalência de doenças associadas à desnutrição, anemia e obesidade (WHO, 2001; 
FAO et al., 2018). A pesquisa se propôs a analisar a influência do gênero no direito à 
alimentação adequada, para demonstrar que a garantia desse direito não é igual para as 
mulheres. O método utilizado é o hipotético-dedutivo, observando o conceito de direito à 
alimentação, mediante estudo bibliográfico e doutrinal, bem como utilizando a informação 
de bases de dados oficiais e privadas. Pode-se observar, a partir das análises feitas, que a 
situação de vulnerabilidade e falta de garantia de direitos das mulheres, quando se trata do 
direito à alimentação adequada, apesar de não ser uma realidade somente pós-pandêmica, 
teve um agravamento destacado pelos impactos da pandemia. O inquérito populacional 
realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, constata 
que a insegurança alimentar grave das famílias foi maior quando as pessoas eram do sexo 
feminino, ou de raça/cor da pele autodeclarada preta/parda ou com menor escolaridade. 
(Rede PENSSAN, 2021) A pesquisa feita pelo grupo Food for Justice e chamada de “Efeitos 
da pandemia na alimentação e na situação da segurança alimentar no Brasil” também constata 
que a insegurança alimentar grave nos domicílios chefiados por mulheres (25,5%) é o 
dobro daquela encontrada nos chefiados por homens (13,3 %). (Food for Justice, 2021). 
Dessa forma, tem-se a relevância da análise dos direitos, garantias e legislação acerca das 
mulheres frente ao direito humano à alimentação adequada (DHAA). Este trabalho é parte do 
material estudado no Projeto de Iniciação Científica voluntário da Universidade Federal da 
Paraíba. 
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