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APRESENTAÇÃO 
 

O caderno de anais de resumos do II Congresso Internacional de Direito Agrário, é o 

resultado da submissão e apresentação de 71 resumos dos trabalhos científicos desenvolvidos 

dentro das linhas de pesquisa propostas nos Grupos de Trabalho da segunda edição do evento, 

promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de 

Goiás.  

O Programa de Pós-graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás – 

UFG, primeiro Programa de Pós-Graduação, a nível de mestrado, em direito agrário do Brasil, 

foi criado em 1977 e instalado em 1985, em consonância com a vocação agrária da região 

Centro-Oeste. O Programa se constitui em um espaço acadêmico de reflexões sobre o Direito 

Agrário Contemporâneo, e se propõe a capacitar e aperfeiçoar profissionais destinados a 

compor os quadros para a docência e a pesquisa de instituições de estudos superiores da Região 

Centro-oeste do Brasil e, em perspectiva mais ampla, Latinoamericana e Global. Sua finalidade 

é estimular a atividade acadêmica, voltada para a reflexão, o uso e a construção de instrumentos 

jurídicos com o fito de promover o desenvolvimento socioeconômico associado ao uso racional 

da terra, a preservação das territorialidades e dos recursos naturais e sua função socioambiental. 

E foi neste sentido que, o evento organizado por um comitê científico formado por 

professores de diversas regiões do Brasil e do exterior, pretendeu promover debates e 

intercâmbio de ideias e conhecimentos a partir de temas do Direito Agrário Contemporâneo, 

tais como: os direitos dos Povos Indígenas, Quilombolas e demais Povos e Comunidades 

Tradicionais; o direito à alimentação, soberania alimentar e agroecologia; a violência e 

criminalidade no campo; os feminismos;  a reforma agrária, grilagem de terras, regularização 

fundiária e assuntos afins. 
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ACAMPAMENTO CANAÃ: A TERRA PROMETIDA QUE JORRA LUTA E 
RESISTÊNCIA 

 

 
Lenir Correia Coelho1 

Mariana Gullo Paixão2 
Raphaela Pires Teodoro3 

 
Resumo: O Acampamento Canaã, localizado na zona rural do Município de Ariquemes/RO, 
trata-se de terras públicas que foram entregues mediante Contratos de Alienação de Terras 
Públicas (CATPs) pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA na 
década de 70, cujas cláusulas não foram cumpridas e desta forma, as terras deveriam ter sido 
arrecadadas e destinadas para a Reforma Agrária. Isso não ocorreu. A área tem extensa 
produção agrícola produzida pelas famílias camponesas, que residem no imóvel e vivem da 
comercialização dessa produção. Enquanto isso, um processo judicial dos latifundiários contra 
as famílias, que remonta o ano de 2004, determina a saída imediata dessas famílias do imóvel. 
Atualmente, as 136 famílias que lá residem, há mais de 20 anos, convivem com essa ameaça de 
despejo e mesmo assim, não abandonam o imóvel e respondem a cada investida policial para 
cumprir o despejo com mais produção de alimentos. O problema parte desse quadro agrário e 
da extrema necessidade de compreender essa marcha das famílias para permanecer na terra a 
partir da atuação do movimento social de luta pela terra: Liga dos Camponeses Pobres de 
Rondônia e Amazônia Ocidental (LCP) como fator determinante para o poder de organização 
destas famílias no imóvel. Essa situação de permanente tensão de expulsão da terra é que 
pretendemos destacar, enfocando a resistência das famílias à luz das teóricas críticas do Direito, 
tendo como referencial teórico os autores decorrentes do Direito Insurgente: Miguel Lanzellotti 
Baldez, Luiz Otávio Ribas, Ricardo Prestes Pazzelo, entre outros, que permitem demonstrar 
que a atuação jurídica,  a organicidade do acampamento e suas ações de resistência fazem com 
que as famílias camponesas estejam no imóvel até o presente momento,  apesar de terem sofrido 
04 (quatro) reintegrações de posse. Os objetivos do estudo é mostrar o quanto é prejudicial o 
latifúndio que se utiliza de todos os instrumentos do Estado para garantir seus privilégios; 
apontar a luta de resistências das famílias camponesas com apoio da LCP; destacar o Direito 
Insurgente como elemento presente na luta dessas famílias. Para isso utilizará da metodologia 
do Materialismo Histórico, por permitir compreender a trajetória dos camponeses, sua 
organização em movimento social de luta pela terra, as lutas e resistências para não sair da terra 
e os instrumentos utilizados, entre eles, o Direito Insurgente. A Reforma Agrária, prevista na 
Constituição Federal é “letra morta” no cotidiano dessas famílias camponesas, fazendo com 
que as mesmas garantam na práxis social a Revolução Agrária. Apresenta conclusões parciais 
de resistência, com utilização do Direito Insurgente, tendo em vista que a conquista plena da 
terra ainda não foi efetivada, já que não houve extinção do processo judicial de cumprimento 
de sentença e nem a devida intervenção do INCRA para realizar o tão prometido e sonhado 
Projeto de Assentamento Canaã. 

 
Palavras-chave: Acampamento Canaã. Resistência. Luta. LCP. 

 
1 Advogada Popular. Mestra em Direito Agrário pelo PPGDA/UFG. adv.lenir@hotmail.com 
2 Advogada Popular. Bacharel em Direito pela UFG/Campus Cidade de Goiás. Especializando em Direito Civil – 
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3 Advogada Popular. Mestranda em Direito pela Universidade de Brasília - UnB. teodororaphaela@gmail.com 
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CRÍTICA AO CONCEITO DE "EMERGÊNCIA CLIMÁTICA" DESDE A 
OBSERVAÇÃO DA REALIDADE BRASILEIRA 

 
Jaqueline Pereira de Andrade1 

Tchenna Fernandes Maso2  
Thais Giselle Diniz Santos3  

 
Resumo: Este artigo problematiza o conceito de "emergência climática" com o objetivo de 
analisar como o neoextrativismo e os ataques às políticas e direitos socioambientais colocam 
em risco grande parte da sociobiodiversidade mundial que se expressa por impactos negativos 
sobre a relação entre natureza e povos e sobre processos socioambientais primordiais para a 
vida, tais como controle climático, manutenção e incremento da biodiversidade. O embate sobre 
"emergências climáticas" ganha relevo a partir das atuações estatais na região latino-americana, 
pois atrelado a este conceito, defendemos, que há um avanço dos interesses do capital financeiro 
ou monetário sobre os recursos naturais da terra, água e sobre as próprias relações entre ser 
humano e natureza da região. À partir da disputa pela biodiversidade, espaços e conhecimentos 
tradicionais são transformados em mercadorias. Sustenta-se que as fragmentações monetárias 
da natureza, presente também no conceito de "emergência climática", reproduzem uma 
colonialidade do poder, desde seu lugar de enunciação. Nesse sentido, o objetivo deste artigo é 
tratar de forma crítica o conceito de "emergência climática", adentrando nos questionamentos 
dos movimentos populares da região que se colocam em oposição às “soluções” apresentadas 
frente este conceito, tais como as políticas de Redd, gestão privatizada da água e construção de 
represas, denunciando esses como mecanismos de falsa solução justificada pela "emergência 
climática". Como é próprio da ação dialética dos movimentos dessa região, no fluir entre crítica 
e proposição eles apresentam suas próprias alternativas de saídas da crise climática através de 
uma análise, com profundos recortes estruturais de classe, raça e gênero, desde seu lugar 
geopolítico. O presente trabalho parte da compreensão dos conflitos e crise socioambiental na 
América Latina, analisando seus impactos nos Tratados Internacionais e Constituições 
Nacionais, a partir do paradigma do direito socioambiental, seguida de exemplos pedagógicos 
de alguns casos. Com o fim de imergir neste olhar “desde baixo", as pesquisadoras realizam 
observação participante junto a movimentos populares. Entre os resultados, percebe-se que 
muitos discursos sobre "emergências climáticas" encobrem interesses que não beneficiam a 
natureza, nem os ecossistemas, nem os povos e as pessoas, mas sim justificam a permanência 
de lógica de crescente lucratividade e monetarização sobre recursos vitais. Conclui-se que 
diante da urgência do tema é necessário aprofundar outras perspectivas epistemológicas e nesta 
medida os movimentos populares latino-americanos e populações tradicionais permitem 
reivindicar um olhar comunitário sobre as mudanças climáticas e sobre danos ambientais 

 
1 Mestranda do Programa de Pós Graduação em Direito da UFPR (PPGD-UFPR), na linha de Direitos Humanos e 
Democracia. Pesquisadora do Núcleo Ekoa: grupo de pesquisa e extensão em Direito Socioambiental, 
jaquelineefase@gmail.com. 
2  Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Direito da UFPR (PPGD-UFPR), na linha de Direitos Humanos 
e Democracia. Pesquisadora do Núcleo Ekoa: grupo de pesquisa e extensão em Direito Socioambiental, 
tchenna.maso@gmail.com. 
3 Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Direito da UFPR (PPGD-UFPR), na linha de Direitos Humanos 
e Democracia. Pesquisadora do Núcleo Ekoa: grupo de pesquisa e extensão em Direito Socioambiental, 
thaisgisellediniz@gmail.com. 
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irreversíveis atrelados, mediante enfrentamento da pressão extrativista e da proteção de 
recursos comuns para além da lógica do mercado. 

 

Palavras-chave: Emergência Climática. Constitucionalismo Socioambiental. Resistência. 
Biodiversidade. Direito à terra e ao território. 
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DA PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL: RESOLUÇÃO 4.905/2021 DO CMN x 
SÚMULA 298 DO STJ 

 
 

 Ana Claudia Milani da Costa1 
 

Resumo: Com nova redação, o Manual de Crédito Rural - MCR deixa de garantir a prorrogação 
automática da dívida de custeio contraída pelo produtor rural em caso de incapacidade de 
pagamento, e passa a ser facultativa à instituição credora, contrariando conteúdo já sumulado 
pelo STJ, em que discutia a lei 9.138/1995, que entendeu ser um direito exclusivo do produtor. 
Por ser recente, questionamentos começam a surgir sobre quais os critérios que serão levados em 
consideração para a admissibilidade ou não da prorrogação, o que poderá gerar conflitos entre as 
instituições financiadoras e os tomadores do crédito rural. O objetivo do estudo em tela foi 
identificar quais as possíveis soluções para o produtor rural ao lidar com a divergência que existe 
entre a nova Resolução 4.905/2021 do Conselho Monetário Nacional – CMN, que altera o 
Manual de Crédito Rural, e a súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. A Resolução 
modificou por completo a cessão 6 do capitulo 2 do MCR, o que, talvez, traga dificuldades de 
alongamento do valor devido. A metodologia da pesquisa foi de natureza indutiva, utilizando 
como técnica de pesquisa coleta de informações em livros, artigos científicos, doutrinas e 
jurisprudências que abordam em seu referencial teórico os temas da renegociação do crédito 
rural, dos requisitos de concessão e estudos agrários. O resultado pretendido é demonstrar, 
através dos estudos realizados, como competirá ao direito agrário, mais uma vez, pacificar os 
entendimentos doutrinários e jurisprudências com a realidade vivenciada pelo produtor rural. 
Assim, conclui-se que, por ser uma Resolução bastante recente, caberá uma interpretação 
coerente para sua aplicação pelas instituições financeiras, caso contrário, prováveis demandas 
judiciais ocorrerão para discussão de sua aplicabilidade.  

 

Palavras-chave: Renegociação. Manual de crédito rural. Agronegócios.  
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DOS INFLUXOS DOS ACORDOS DA OMC E O COMÉRCIO DO AGRONEGÓCIO NO 
BRASIL 

 

Adiloar Franco Zemuner1 

 

Resumo: Neste artigo será abordada a importância dos Acordos da Organização Mundial do 
Comércio (OMC), referentemente ao comércio do agronegócio mundial, com reflexos no Brasil, em 
razão dos inúmeros problemas de diferenças de tratamento havidos antes da Rodada de Doha, os 
quais têm sido apresentados, discutidos e ainda por discutir, sem uma solução e, que serão levados 
para a 12ª. Conferência Ministerial da OMC, que estava prevista para 08 a 11 de Junho de 2020, em 
Nursultan, Cazaquistão, mas fora adiada devido à pandemia da COVID-19 e, está prevista para de 30 
de Novembro a 03 de Dezembro de 2021, em Genebra, Suíça. Na pauta da conferência, entre outros 
assuntos, terá como principal melhorar o funcionamento dos mercados de alimentos e a agricultura 
(eliminando os subsídios agrícolas distorcivos à produção e ao comércio) e, via de consequência, 
promover o desenvolvimento sustentável. Assim, o objetivo geral deste trabalho será identificar quais 
vertentes negociais poderão ser aprovadas para firmar o Acordo Multilateral na área do comércio do 
agronegócio. Nesse sentido, inicialmente, serão compilados os assuntos que levaram à reforma do 
comércio de produtos agropecuários, geradora do Acordo Multilateral sobre a Agricultura, vigente 
desde 01 de Janeiro de 1995, cuja reforma deve ser repensada e reformada, a uma, em face desses 
mais de vinte e cinco anos, que a despeito de diversas outras Conferências Ministeriais, ainda não se 
chegou a um consenso pelos Países-membros da OMC, a duas, em face da atual situação da 
globalização hegemônica adotada pela OMC e, a três, em face desse longo tempo ocorreram 
mudanças significativas nas tratativas negociais do agronegócio mundo afora. E, posteriormente, 
serão revisados e analisados os Acordos da OMC, voltados para a área agrária, firmados nas dezenas 
de Conferências Ministeriais, realizadas pela OMC. Portanto, os resultados esperados neste trabalho 
perpassam pelas análises realizadas e, ainda, por aquelas a serem realizadas, para demonstrar, 
claramente, que apesar das grandes diferenças social, econômica e cultural existentes entre os Países-
membros da OMC, as organizações mundiais como a em estudo, têm o dever de tratar dos referidos 
temas, visando apresentar uma nova interpretação da atual situação globalizada, a fim de ser possível 
firmar um acordo multilateral com perspectivas socioeconômicas contra-hegemônicas, 
oportunizando maior liberalização igualitária do comércio do agronegócio entre os povos e, com 
condições mais justas de competitividade, em especial referentemente aos produtos brasileiros, com 
vistas ao debate político da necessidade urgente de atualizar a legislação agrária brasileira.  

 

 

Palavras-chave: Acordos da OMC. Agricultura. Comércio. Agronegócio. 
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EFEITOS DO AGRONEGÓCIO: VULNERABILIDADES E PANDEMIA 
 
 

Larissa Carvalho de Oliveira1 
 
Resumo: O sofrimento humano causado pela pandemia da Covid-19 persiste com maior 
intensidade em regiões marcadas por condições históricas de desigualdade socioeconômica. O 
contexto rural brasileiro reproduz situações desiguais, especialmente ao associar geração de 
capital agroindustrial ao latifúndio, por meio do agronegócio. Este modelo agrícola 
hegemônico, que a população brasileira se acostumou a reconhecer em discursos políticos e 
midiáticos, diz respeito a uma estrutura multifacetada, intersetorial, sistematizada e dotada de 
influência política importante. Desenvolve-se em torno da realização de atividades agrárias e 
pecuárias que resultam em commodities para a exportação, mediante viés estritamente 
economicista e comercial. Nesse sentido, o artigo se debruça sobre os seguintes problemas e 
questionamentos: O agronegócio incentiva o surgimento de pandemias como a atual? A 
intensidade como a doença infecciosa da Covid-19 afeta determinados povos em regiões 
específicas do mundo relaciona-se, de algum modo, à expansão do agronegócio? Ao se encarar 
tais questões como relevantes pela contemporaneidade da situação, visa-se discutir sobre o 
recente processo de consolidação do agronegócio no Brasil. A partir de abordagem crítica do 
direito agrário, pretende-se também refletir sobre o contexto atual brasileiro, cuja estrutura 
agrária, política, econômica e ideológica predominante é influenciada pelo agronegócio e, 
frente à realidade pandêmica, mostra-se com vulnerabilidade extrema. Esta fragilidade é 
apresentada na forma de mortes diárias, do aumento do número de famintos e do incremento da 
degradação ambiental. O presente estudo decorre de pesquisa teórica, mediante revisão de 
material doutrinário e conceitual. As fontes utilizadas são articuladas entre si de modo crítico e 
interdisciplinar, especialmente com base em elementos do direito agrário, antropologia, 
biologia e saúde coletiva. Assim, apresenta-se uma investigação a partir de obras nacionais, 
com destaque para o debate conceitual e histórico sobre o termo agronegócio, principalmente 
mediante obras do pesquisador Caio Pompeia lidas em diálogo com teóricos do direito agrário 
brasileiro. Um dos trabalhos do epidemiologista evolutivo norte-americano Rob Wallace 
também serve de base para este artigo, nas considerações sobre a Covid-19. Entre os resultados 
que se pretende alcançar, destaca-se a identificação de que a territorialização do modelo 
agrícola hegemônico gera o incremento no potencial do surgimento de patógenos que podem 
atingir e contaminar humanos. O texto se divide em duas partes. Analisa-se inicialmente sobre 
o agronegócio no Brasil, a presença de articulações políticas, a padronização de cultivos e 
criações, o que pressupõe a redução da biodiversidade animal e vegetal, e o uso intensivo de 
agrotóxicos, bem como suas consequências. A segunda parte vincula a diminuição de áreas 
florestais ao surgimento de zoonoses e agrega elementos para apontar que populações mais 
expostas aos agrotóxicos e que se alimentam de produtos ultraprocessados, portanto, com baixa 
carga nutricional, são mais suscetíveis ao adoecimento pela Covid-19. Em termos conclusivos 
se entende que o acesso amplo e imediato às vacinas contra a Covid-19 é fundamental para o 
enfrentamento à pandemia, mas a sua causalidade deve ser pautada no debate social e 
acadêmico, especialmente sob o aspecto de prevenção de outros surtos. 
 
Palavras-chave: Agronegócio. Direito agrário. Pandemia. Covid-19. 
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HEDGE, A EFICÁCIA DOS CONTRATOS NO MERCADO FUTURO DE GRÃOS 
EM FACE DAS OSCILAÇÕES NOS PREÇOS DE MERCADO DE ATIVOS. 

 
 

Symoní De Paula Silveira1 
Leandro Campêlo de Moraes2 

 
Resumo: A pesquisa tem como problemática analisar divergências no valor de compra e venda 
no mercado brasileiro de grãos, caracterizada por inúmeras oscilações na bolsa de valores, 
ocasionada pela pandemia do COVID-19 que foi evidenciada no Mercado de Grãos em 2020. 
Diante deste cenário de colapso na economia, o Juízo de Santa Catarina, decidiu de forma 
inovadora, em Ação de Revisão Contratual, cujo objeto em análise trata de contrato de compra 
e venda futura de soja, que: o preço acordado antes da entrega deveria ser desconsiderado e, em 
seu lugar, deveria ser pago ao produtor, o preço atual de mercado. A referida decisão acarretou 
inúmeros questionamentos sobre a eficácia e validade do contrato futuro de grãos e sobre a 
sustentabilidade dessa espécie de contrato agrário. No caso da celebração do contrato de compra 
e venda futura, no qual o preço é pré-fixado ou a fixar, ao findar a data de entrega, caso o 
produto sofra um aumento súbito de seu valor, é cabível a adequação do preço à realidade das 
circunstâncias da entrega? De um lado, o produtor pleiteia o que deixou de ganhar por ter 
fechado um preço futuro, de outro o comprador reivindica o valor acordado, afirmando que o 
produtor tinha ciência da possível alta dos valores. Os objetivos da pesquisa são: analisar o 
contrato agrário de compra e venda futura de grãos e a atuação da estratégia de compra 
denominada Hedge; interpretar a decisão que, diante das oscilações da bolsa devido a pandemia 
do COVID-19, autorizou a revisão do contrato e alterou o preço pré-fixado pelas partes; 
verificar a validade e eficácia dos contratos de compra futura de grãos em face às oscilações 
inesperadas da Bolsa de Valores e as possíveis consequências jurídicas da decisão. A pesquisa 
será realizada por meio de abordagem qualitativa, de forma a se aproximar da realidade, 
desenvolvendo, com base no método dedutivo, a partir de pesquisas na legislação, análise dos 
dados do Ministério da Economia e, análise dos contratos de compra e venda futura do mercado 
de grãos no Brasil que resultaram em revisão contratual. Como possíveis resultados da decisão 
paradigmática, pode-se supor um aumento nas demandas por revisão contratual, o que 
implicaria a diminuição da concessão de crédito para o pequeno produtor, afetando o interesse 
de produtores e compradores de grãos em negociar por meio do contrato de compra e venda 
futura. Desta forma, ocasionariam diversos processos de recuperação judicial de inúmeros 
produtores que dependem do adiantamento financeiro do contrato futuro para manter suas 
próximas safras. Faz-se mister buscar um denominador comum jurídico, sendo o melhor 
posicionamento para reconhecer a importância e validade do contrato e os procedimentos para 
se prevenir das oscilações inesperadas da bolsa de valores e as ações de revisões contratuais. 
 
Palavras-chave: Contratos agrários. Mercado de grãos. Oscilações da bolsa de valores. Hedge. 
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O CERRADO, SUAS PARTICULARIDADES E A LEGISLAÇÃO COMO FATOR DE 
PROTEÇÃO  

 
Caroline Leite de Camargo1 

Celany Queiroz Andrade2 
 
Resumo: O cerrado brasileiro é um dos maiores biomas existentes no país, sendo incalculável 
as riquezas existentes, ocupando mais de 25% do território nacional e se estendendo por vários 
estados. Além disso, possui diversas nascentes de rios, bem como aquíferos em seu subsolo, 
compreendendo recursos naturais únicos. No entanto, embora tamanha seja a importância do 
cerrado, este não é considerado patrimônio nacional, pois não foi incluído no Texto 
constitucional, em seu artigo 225, §4º, além disso, o manejo do Cerrado, que possui 
particularidades que diferem de todos os demais biomas do país tramita há anos no Congresso 
Nacional, sem sucesso. Enquanto isso, o agronegócio e grileiros estão chegando na região, e, 
uma vez que há pouca fiscalização, realizam queimadas desenfreadas e degradam o meio 
ambiente sem respeitar limites de preservação, o que compromete o equilíbrio do ecossistema 
e a vida dos povos que construíram suas tradições na região. Promessas de desenvolvimento 
sustentável e a melhoria da qualidade de vida dos moradores do local nem sempre são levados 
em consideração por aqueles que exploram os recursos e, na omissão de leis mais específicas, 
o manejo e a tratativa adequada para o meio ambiente como um todo ficam em segundo plano. 
É totalmente possível que haja preservação e desenvolvimento, inclusive quanto ao 
agronegócio, contudo, é preciso maior preocupação legislativa, a fim de incentivar que as 
pessoas adotem mecanismos que valorizem o meio ambiente em seu dia a dia, visando não 
apenas ganhos, mas e acima de tudo, a manutenção da qualidade de vida no bioma explorado. 
A presente pesquisa de cunho bibliográfico tem como objetivo analisar as legislações existentes 
voltadas especificamente para proteger o Cerrado, em razão de suas particularidades e bioma 
únicos, bem como possíveis projetos de lei que podem contribuir para trazer maior proteção ao 
local, que é de suma importância para manter fauna e flora preservados, além de equilíbrio na 
região e no planeta como um todo. O Cerrado é um bioma riquíssimo, e tanto suas riquezas 
naturais como os povos tradicionais que vivem há gerações em seu território devem ser 
preservados, como uma forma de manter o patrimônio natural e cultural da região e do país 
como um todo. O método usado para o desenvolvimento da pesquisa foi o indutivo.  
 
Palavras-chave: Sustentabilidade. Preservação. Biomas brasileiros. Proteção legislativa.  
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O DIREITO ACHADO NO CAMPO: PERSPECTIVAS ACERCA DO 
DESENVOLVIMENTO DE UMA JUSTIÇA AGRÁRIA NO BRASIL 

Sthefany Fernanda da Silva1 
Juliana da Silva Matos2 

 

Resumo: É notório que a crescente judicialização dos conflitos sociais demanda respostas 
rápidas e eficientes por parte do Poder Judiciário. Este, buscando a efetivação de uma melhor 
prestação jurisdicional, tende, progressivamente, a constituir varas especializadas com 
competência exclusiva para analisar determinadas matérias jurídicas. É nesse contexto que, 
considerando o elevado grau de conflituosidade no campo por todo o território nacional, a 
Emenda Constitucional n. 45/2004 alterou a redação do art. 126 da Constituição Federal de 
1988 para incluir a determinação de que os Tribunais de Justiça dos Estados da Federação 
proponham a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões 
agrárias. Nesse sentido, há de se considerar que a especialização do Poder Judiciário, por si só, 
já garante um significativo avanço no que diz respeito à efetiva resolução dos conflitos 
fundiários. No entanto, o presente estudo parte do pressuposto de que a simples instituição de 
varas especializadas em questões agrárias é insuficiente, razão pela qual tem-se como problema 
da pesquisa a identificação de novas ferramentas, que aliadas à especialização da justiça e a 
uma modificação no processo de formação jurídica dos operadores do direito, garantam uma 
maior efetividade jurisdicional. À vista disso, o objetivo da presente pesquisa é analisar a 
aplicabilidade de novas propostas como a implementação de Juizados Agrários, norteados pelas 
diretrizes principiológicas da Lei n. 9.099/95, e de um sistema de justiça multiportas, a fim de 
se investigar se as referidas propostas são capazes de potencializar o acesso ao direito e à justiça 
aos movimentos sociais de luta pela terra. Para tanto, adota-se a perspectiva crítico-
metodológica, sendo a pesquisa orientada pelo método hipotético-dedutivo e sendo a 
documentação indireta a técnica de pesquisa utilizada. O referencial teórico é conformado pelas 
concepções do Direito como emancipação-dominação-resistência encontradas principalmente 
em Boaventura de Souza Santos, bem como da concepção de Direito Achado na Rua, com 
arrimo em Roberto Lyra Filho e José Geraldo de Souza Júnior. Dessa forma, vislumbra-se como 
resultado a compreensão de que o processo de reestruturação do Poder Judiciário, com o fim de 
atender especificamente as questões agrárias, aliado a uma modificação na formação dos 
juristas agraristas, haja vista que ainda se verifica um ensino que privilegia uma visão monista 
e patrimonialista do direito agrário, pode, gradativamente, garantir a aplicação de um direito 
não mais substancialmente civilista, mas sim agrarista. Ademais, vislumbra-se também que o 
referido processo contra-hegemônico pode ser ainda mais fomentado a partir da implementação 
dos juizados especiais e da utilização das formas adequadas de solução de conflitos, que 
permitem a desburocratização do sistema judicial e, consequentemente, garantem uma 
resolução mais célere das demandas. Por fim, pretende-se concluir que as propostas 
retrocitadas, que visam garantir uma maior aproximação entre a população, geralmente 
hipossuficiente, envolvida em conflitos fundiários e o Poder Judiciário, apresentam-se como 
um dos meios capazes de viabilizar o acesso do homem do campo à justiça, de incentivar o 
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pleno exercício da cidadania e, ainda, garantir que tais sujeitos tornem-se protagonistas do 
processo decisório de suas demandas. 

  

Palavras-chave: Direito Achado na Rua. Justiça agrária. Acesso à justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

O INTERESSE DO AGRONEGÓCIO NA CRIAÇÃO DO MERCADO DE ÁGUAS: 
UMA ANÁLISE DO PROJETO DE LEI N° 495/2017 

 

Daniele de Oliveira Lazzeres 1 
Heline Sivini Ferreira 2 

 

Resumo: O Planta Terra possui aproximadamente 71% da superfície terrestre coberta por água, 
sendo menos de 1% de água doce disponível nos continentes. O Brasil, por sua vez, encontra-
se em uma posição privilegiada, posto que 12% da água doce que circula sobre o Planeta está 
distribuída em seu território. Entretanto, a água está sofrendo com os altos índices de poluição 
e contaminação, impactando diretamente no equilíbrio e estabilidade dos ecossistemas e a 
tornando imprópria ao consumo. Nesta seara, ante do atual estado escassez, a água está sendo 
valorada, comercializada e negociada como mercadoria pela máquina econômica capitalista. É 
nesse contexto que, fazendo uso do método dedutivo e das técnicas de pesquisa bibliográfica e 
documental, o presente estudo volta-se à análise das articulações da Bancada Ruralista no 
processo de mercantilização das águas através de propostas da criação de mercado de águas 
com o Projeto de Lei n° 495/2017, que pretende introduzir no sistema normativo brasileiro 
instrumentos destinados a promover a alocação mais eficiente das águas, prioritariamente em 
áreas com alta incidência de conflitos. Desta forma, iniciar-se-á contextualizado a atual situação 
de escassez de água no âmbito nacional, fazendo a conexão das atividades relacionadas ao 
agronegócio com a atual crise hídrica. Na sequência, será estudado as propostas de privatização 
da água no Brasil a partir da criação do mercado de águas com o Projeto de Lei n° 495/2017, 
partindo-se para a análise dos esforços empenhados pela Bancada Ruralista, representantes dos 
interesses do agronegócio, para sua aprovação. Por fim, adentra-se aos reflexos da precificação 
e alocação da água para o capital privado para atender aos interesses de determinados grupos 
econômicos, como aqueles que atuam no agronegócio, afrontando a concepção das águas como 
bem comum ao qual todos tem direito, indistintamente. E como resultado, pretende-se chegar 
as percepções dos riscos vinculados à privação da água priorizando seu acesso àquelas 
atividades vinculadas ao agronegócio, consequentemente contrapondo-se a concepção meio 
ambiente ecologicamente equilibrado como direito constitucionalmente reconhecido, como o 
próprio equilíbrio hídrico. 
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O REGISTRO TORRENS E A PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE PROPRIEDADE: 
ANÁLISE SOB O PRISMA DA POSSE AGRÁRIA 

 

João Gabriel Conceição Soares1  
Eduardo Nascimento de Moura2 

 

Resumo: Esta pesquisa objetiva analisar o percurso histórico do Registro Torrens e tem como 
principal objetivo analisar a presunção absoluta da matrícula torrens em relação à expressiva 
força da posse agrária e contornos de função social a partir da Constituição de 1988. O tema 
tem a relevância de discutir acerca do sistema torrens sob a ótica da posse agrária, pois o 
instituto surgiu ainda sob a temática do direito registral. Inicialmente, o registro torrens foi 
criado pelo irlandês Sir Robert Richard Torrens e adotado pela Austrália, em 1858. Neste 
período, ele tinha como objetivo ordenar a situação de insegurança jurídica das aquisições e 
transferências dominiais. No Brasil, foi reconhecido a partir do decreto-lei 451-B/1980 e 
regulamentado pelo decreto 955-A1/980, sendo atualmente estudado a partir da Lei de 
Registros Públicos e, por ser aplicável a imóveis rurais, também a partir da ideia de posse 
agrária. Assim, trata-se de uma pesquisa qualitativo-descritiva, de abordagem indutiva, com 
técnica de pesquisa bibliográfica e documental a partir dos textos de Rui Barbosa, Julia Rosseti 
Vieira, Paulo Torminn Borges, Benedito Ferreira Marques, João Afonso Borges, Jacy de Assis, 
Ibraim Rocha e Antonio José de Mattos Neto. Então, com a pergunta de pesquisa “em que 
medida a presunção absoluta da matrícula torrens se relativiza em razão da função social da 
posse agrária a partir da Constituição de 1988?”, o trabalho se estrutura, de início, com o 
reconhecimento legislativo do registro torrens, refletindo sobre o histórico de ocupação de 
terras no Brasil e suas características relativas à propriedade rural. Em seguida, veremos como 
o instituto jurídico da posse agrária e a sua função social vinculam o reconhecimento do sistema 
torrens, concluindo-se que o registro torrens ainda é reconhecido pelo ordenamento brasileiro, 
mas que atualmente se reinsere conforme a nova ideia de justiça social agrária. 
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RETROCESSOS SOCIOAMBIENTAIS: O CONTEXTO POLÍTICO E O EFEITO 
NAS COMUNIDADES LGBTIA+ NA DEFESA DE SEUS TERRITÓRIOS 

 

Amanda Oliveira Simões1 
Thaisa Maira Rodrigues Held2 

 

Resumo: Este trabalho visa estudar o contexto de desmantelamento da democracia brasileira, 
cujo marco inicial é 2016, sob a ótica de atuantes socioambientais LGBTIA+. Isso porque o 
Estado Democrático é constantemente ameaçado, além de vivenciar círculos pendulares - 
acompanhado pela mudança de gerações - de progressos e retrocessos democráticos, elementos 
que traduzem a ascensão de um governo por vias democráticas que tentam minar a estrutura 
estatal, sintoma de desdemocratização. Nesse aspecto, a pesquisa se centra em responder o 
seguinte questionamento: qual a maneira do mais recente cenário político de lidar com a 
fragilidade socioambiental da comunidade LGBTIA+? Nessa perspectiva, a pesquisa busca 
identificar a posição assumida por indivíduos pertencentes à comunidade LGBTIA+ frente aos 
recuos estatais nas questões de direitos coletivos ligados ao território. Para tanto, o método é o 
hipotético-dedutivo. Ademais, a verificação do contexto político brasileiro sob influência de 
retrocessos democráticos e sua relação com o descaso socioambiental no que concerne à 
comunidade LGBTIA+ terá cunho descritivo. Serão utilizados procedimentos técnicos como o 
método observacional e o comparativo, além da interpretação do aparato bibliográfico e análise 
de dados de forma quantitativa e qualitativa. Os resultados obtidos até então demonstram que a 
parte da comunidade LGBTIA+ relacionada às questões socioambientais, como: quilombolas, 
indígenas e integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) vivenciam 
diretamente o desmonte dos direitos socioambientais, entrecruzado com o preconceito por sua 
identidade de gênero ou sexualidade. Ao serem inseridos em um contexto de luta a favor dos 
direitos humanos faz com que uma pauta levante a outra, assim como o MST foi notando que 
a terra também é palco para expressão do ser. Dessa forma, a correlação entre injustiça 
econômica e simbólica trata elementos políticos prioritários para a discussão. Uma vez que o 
ponto central para a abordagem é a aproximação entre igualdade de direitos e a garantia da 
diferença marcada pela individualidade. Assumindo, por isso, o paradoxo proposto entre 
afirmações de suas particularidades e garantias mínimas que deveriam ser concedidas a todos 
indiscriminadamente. 
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SOB AS LENTES DO DIREITO AGRÁRIO 
 
 

Gilda Diniz dos Santos1 
Maria Cristina Vidotte Blanco Tárrega2 

 
Resumo: A partir da leitura da filosofia, história, geografia, economia, sociologia, 
antropologia, ou literatura, é possível compreender a condição do Brasil, sua projeção no mundo 
e a circunstância do seu povo que é diverso e próprio. Essa percepção e garantia de direitos só 
é possível através da leitura Constitucional e do Direito Agrário, que abre a possibilidade e 
intersecção com os demais ramos das ciências sociais ou econômicas. Para o Direito Agrário, 
que tem em perspectiva uma nova construção, é possível levando em consideração os sujeitos 
que compõe esse quadro, desde camponeses, posseiros, trabalhadores rurais, população 
quilombola ou indígena, que formam essa nação brasileira. É sabido que foi implantado um 
modelo de desenvolvimento econômico, que optou pela produção primária, apropriação dos 
recursos naturais e o abastecimento dos grandes centros, priorizando um modelo de exploração 
em detrimento desses povos, calcado num pensamento jurídico racionalista e individualista. 
Contudo, as teorias que previam o desaparecimento dos povos indígenas, pela sua inserção no 
modelo econômico, ou simplesmente deixando de serem bárbaros, não deram certo. A 
possibilidade dos camponeses se tornarem operários e assalariados também não prosperou. O 
fato da resistência desses povos e diversidades se vê com facilidade em toda América Latina, 
devido à formação histórica recente, que possibilitou a formulação de teorias da colonialidade 
ou decolonaliedade, da mesma forma relacionado com o Direito Agrário. A proposta do 
presente trabalho é, a partir contexto político e econômico, e revisão bibliográfica crítica, 
demonstrar como esse olhar diferenciado e de garantias de direitos é possível a partir do Direito 
Agrário, um direito vivo, que se vê com facilidade dialogando com diversos ramos de ciências 
e defende os sujeitos e espaços essenciais à existência desse país diverso e único, chamado 
Brasil. A conclusão que se antecipa é que somente a partir do Direito Agrário poderemos ver 
com clareza a realidade e possibilidades no Brasil e da defesa desses direitos, tratando-se de um 
interesse não somente do ambiente agrário, mas de toda população brasileira. 
 
Palavras chave: Direito Agrário; Reconstrução; Direito vivo; Realidade. 
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A RELAÇÃO ENTRE A ROTULAGEM NUTRICIONAL FRONTAL E O DIREITO 
HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NO BRASIL 

 
João Pedro Uchôa De Azevedo1 

Maria Goretti dal Bosco2 

 
Resumo:  A rotulagem nutricional frontal vem ocupando um lugar de destaque na sociedade 
brasileira, principalmente no que se refere às mudanças recentes trazidas pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA) no tocante a Segurança Alimentar e Nutricional. Diversas 
entidades e instituições ligadas ao direito humano à alimentação adequada criticaram as ações 
do órgão regulador, fazendo com que fosse retomado um antigo debate acerca do modelo de 
rotulagem nutricional mais adequado ao cenário do Brasil. As informações nutricionais são de 
grande valia para assegurar o direito à alimentação adequada, uma vez que uma das suas esferas 
abrange a necessidade de informação por parte do indivíduo daquilo que ele consome, sendo 
fundamental que o Estado zele por essa garantia constitucional. Diante disso, esse trabalho tem 
como objetivo analisar a relação entre a rotulagem frontal nutricional brasileira, em especial 
sua evolução histórica e as atuais medidas aprovadas pela ANVISA, e o direito humano à 
alimentação adequada, respondendo a seguinte pergunta: “Quais as consequências do novo 
sistema de informação na rotulagem frontal dos alimentos para o direito humano à alimentação 
adequada?”. Para tanto, o estudo obedece ao método dialético, tendo por base uma pesquisa 
documental e bibliográfica de relatórios, pareceres e notas técnicas de agências reguladoras, 
instituições de ensino, conselhos estaduais de segurança alimentar e nutricional e, também, 
órgãos públicos ligados ao direito humano à alimentação. Com isso, a pesquisa observou, de 
maneira parcial, que a rotulagem nutricional no Brasil – apesar de ser um dos meios de 
efetivação do direito humano à alimentação – tem sido objeto de negligência por parte do Poder 
Público. Além disso, ainda foram encontradas diversas incongruências procedimentais e 
lacunas científicas naquilo que tange a escolha do atual modelo de rotulagem nutricional por 
parte da ANVISA. Dessa forma, o presente trabalho acabou por concluir que é necessária uma 
maior atenção pelo Estado à rotulagem nutricional, firmando parcerias com instituições de 
ensino e sociedade civil para tecer políticas públicas voltadas para a garantia do direito humano 
à alimentação.  
 
Palavras-chave: Direito à alimentação. Rotulagem nutricional frontal. Segurança alimentar. 
Direitos humanos.  
 

 

 

 

 

 
1 ¹Graduando em Direito pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), joaopedrouchoaazevedo@hotmail.com 
² Doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Professora associada do Centro de 
Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), gorettidalbosco@uol.com.br 
 
 



30 
 

 

A RELAÇÃO ENTRE O DIREITO AGRÁRIO E A AGRICULTURA ORGÂNICA NO 
BRASIL 

 

Silvana Aparecida Plastina Cardoso1 
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Resumo: Alimentos orgânicos são considerados aqueles que, desde o seu cultivo até a sua 
entrega, são capazes de respeitar três principais pilares: cultivo e desenvolvimento sem 
fertilizantes químicos, sintéticos, transgênicos ou agrotóxicos nocivos (admitindo-se somente 
os naturais); produção que respeite os direitos dos trabalhadores e também, respeitar o que 
preconiza o direito agrário e a não agressão ao planeta, com luz à sustentabilidade. São 
considerados alimentos saudáveis, nutritivos, sustentáveis e que trazem uma bagagem de 
inclusão social. Porém, ainda que de fato apresente boas vantagens tanto ao produtor quanto ao 
consumidor, esta prática apresenta diversas barreiras, como por exemplo: sua produção é mais 
dispendiosa, demorada e menor (quando comparada à tradicional), depende de uma certificação 
para comercialização e seus produtos são mais caros, quando comparados aos convencionais. 
Diante deste cenário, o objetivo central deste trabalho pautou-se em averiguar quais as 
legislações e direitos ofertados aos pequenos produtores orgânicos analisando-se o que prevê a 
jurisdição específica – principalmente ao que se refere a Lei nº 5.801 de 10/01/2017, que institui 
a Política Distrital de Agroecologia e Produção Orgânica – PDAPO e dá outras providências - 
com relação a produção de alimentos orgânicos no Brasil. Averiguou-se, ainda, quais os reais 
incentivos recebidos por esses produtores nos últimos 5 anos no país – com ênfase à Campanha 
Anual de Promoção do Produto Orgânico. Com relação à metodologia, trata-se de um estudo 
descritivo, qualitativo e exploratório. Pode-se concluir que, ainda que bem estabelecidas, as 
legislações e incentivos não conseguem ser cumpridos e/ou utilizados em sua totalidade: ora 
por falta de informações por parte dos agricultores; ora por falta de apoio político, econômico, 
fiscal e econômico. Ainda que bem disseminadas, tais informações não são facilmente captadas 
e analisadas por agricultores, principalmente pelos pequenos, pois muito deles não tem total 
acesso à tecnologia e as vantagens que esta oferece, perdendo muitas vezes, a chance de 
ativamente de todos os recursos (palestras, cursos, capacitações, eventos, etc.) que os 
beneficiariam.  

Palavras-chave: Produtor rural. Direito agrário. Alimentação orgânica. 

 

 
1 Graduada em Direito pelo Instituto Catuaí de Ensino Superior (2007). Pós-graduada em Filosofia Política e 
Jurídica UEL - Universidade Estadual de Londrina (2009). Pós-graduada em Educação a Distância pela Faculdade 
Arthur Thomas, Brasil (2013). Advogada inscrita e habilitada na OAB/PR desde 2009. E-mail: 
silvanaplastina@hotmail.com 
2 Graduada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (2011) e mestra em Ciências 
de Alimentos pela Universidade Estadual de Londrina (2014). Atualmente, é doutoranda em Ciência de Alimentos 
pela Universidade Estadual de Maringá (2019). E-mail: melina_cardoso@msn.com 
3 Graduada em Direito pela PUCPR. Especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná. Pós-graduanda em Direito Previdenciário pela faculdade Damásio de Jesus. 
Advogada inscrita e habilitada na OAB/PR desde 2012. E-mail: marecardoso@hotmail.com 



31 
 

 

AGROECOLOGIA: UM OLHAR A PARTIR DO RECONHECIMENTO DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL DA ROÇA COIVARA COMO PRÁTICA DAS 

COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO VALE DO RIBEIRA-SP 
 

Anne Geraldi Pimentel1 
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Maria Cristina Vidotte Blanco Tárrega3 
 
Resumo: A roça de coivara, um sistema agrícola tradicional dos Quilombolas do Vale do 
Ribeira-SP, foi reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), em setembro de 2018, como patrimônio cultural brasileiro. Esse sistema agrícola é 
constantemente ameaçado pela burocracia estatal, pois como é uma agricultura itinerante e 
precisa fazer cortes de pequenas áreas de vegetação nativa da Mata Atlântica para fazer a roça, 
isto depende de autorização estatal. No entanto, esse tipo de plantio é extremamente necessário 
à sobrevivência das comunidades quilombolas da região, tanto no sentido subsistência, como 
de venda em feiras e mercados institucionais. Além disso, é uma forma de agricultura que se 
pode chamar de agroecológica, pois não só não usa insumos do pacote tecnológico da 
agricultura industrial, como também respeita os ciclos de recomposição da natureza, posto que 
como itinerante, o desgaste do solo é recomposto com matéria orgânica e pelo descanso para a 
recomposição da mata nativa. Desta forma, a luta pelo reconhecimento como patrimônio 
cultural foi justamente para subsidiar os pedidos dos quilombolas para agilizar e facilitar a 
burocracia em relação às autorizações estatais para o corte da mata. Assim, essa pesquisa tem 
como objetivo, averiguar os andamentos dessas autorizações após o reconhecimento da roça de 
coivara como patrimônio cultural. Para isso, foi escolhida a metodologia de pesquisa 
exploratória-descritiva, com o uso da técnicas de pesquisa bibliográfica, para dar sustentação 
teórica para melhor compreensão do tema, e a pesquisa documental, que se refere à legislação 
e regulamentações, decretos, resoluções, entre outros, que se refiram ao tema. Como resultado 
preliminar, aponta-se que o reconhecimento da roça de coivara como patrimônio cultural tem 
servido para acelerar e proteger esse sistema agrícola, principalmente em tempos de pandemia 
de COVID-19, quando a agricultura de subsistência nos quilombos se tornou extremamente 
necessária à sobrevivência das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira-SP. 
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AS PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS PARA CONCRETIZAÇÃO DA 
SUSTENTABILIDADE 

Angélica Martins da Silva1 

 

Resumo: A agricultura brasileira dispôs de mudanças em suas características com a vinda de 
empresas advindas de outros lugares. Subsequente a essas mudanças, o sistema agrícola 
brasileiro passou a apresentar características como de não ser um sistema rural sustentável em 
relação à perspectiva social e ambiental. Devido a este fato questiona-se quais as práticas 
agroecológicas para concretização da sustentabilidade no ambiente rural? O objetivo do 
trabalho é analisar as práticas agroecológicas para concretização da sustentabilidade em uma 
localidade rural. A coleta foi realizada mediante a observação participante. Esta técnica foi 
efetivada permanecendo-se durante uma semana (sete dias) na zona rural da Zona da Mata do 
Estado de Minas Gerais. Durante quatro horas por dia realizou-se a observação participante na 
localidade, permanecendo-se durante duas horas junto com as pessoas que moram na localidade 
e duas horas realizando caminhadas para observação. Após a observação participante, para 
aprofundamento da pesquisa, foi realizado um estudo de caso para descrever as práticas 
agroecológicas para a efetivação da sustentabilidade. No primeiro momento do estudo de caso 
descreveu-se as características gerais da localidade. Depois, com base nessas características, 
definiu-se quais práticas agroecológicas para efetivar a sustentabilidade existem na localidade. 
No momento final determinou-se os impactos que as práticas agroecológicas que permitem a 
sustentabilidade podem gerar na localidade. O referencial teórico do trabalho contém quinze 
publicações entre artigos, teses e dissertações encontrados em bases eletrônicas da Scientific 
Electronic Library Online (SciELO) e o Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, 
pertencentes aos anos de 2017 a 2021; que buscam compreender e identificar práticas 
agroecológicas que permitem a sustentabilidade no meio rural.  Os resultados verificados são 
que na localidade a conservação do solo é possível por meio da adubação utilizando matéria 
orgânica do próprio local. Ocorre a preservação e acréscimo da diversidade das plantas nativas 
da região. Além disso, na localidade a preservação da água deve-se pelo cuidado com os rios, 
as nascentes e os açudes decorrente da manutenção da floresta nativa. Há presença de sementes 
crioulas com as pessoas desta localidade devido ao hábito de guardar as sementes crioulas. 
Verifica-se na localidade o uso de defensivos naturais. No sistema detecta-se biofertilizantes à 
base de plantas. Conclui-se que as práticas agroecológicas para concretização da 
sustentabilidade contribuem para possibilitar um mundo mais humanitário e preocupado com o 
próximo. Além disso, há um olhar preocupado do homem para com o meio rural.  
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DO DHAA À SOBERANIA ALIMENTAR: A INFLUÊNCIA DA AGROECOLOGIA, 
SOB A ÓTICA DO DIREITO AGRÁRIO, NA EVOLUÇÃO JURÍDICO-POLÍTICA 

DO TEMA ALIMENTAR 
 

Gil Ramos de Carvalho Neto1 
Elisabete Maniglia2 

 
Resumo: A soberania alimentar se estrutura a partir do desenvolvimento do direito humano à 
alimentação adequada (DHAA). Ao propor um novo modelo de alimentação partindo da 
agroecologia, sua abordagem é interdisciplinar. O Direito Agrário – como ramo jurídico que 
estuda as atividades agrárias e as relações delas decorrentes – tem um papel muito importante 
na transição entre os modelos conceituais alimentares. Seus princípios de justiça social e de 
preservação ambiental se coadunam com o modelo agroecológico de produção e norteiam a 
possibilidade de superação de conflitos com o modelo produtivo hegemônico – o agronegócio. 
Sabe-se que, até os dias atuais, mesmo com o DHAA consagrado na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos desde 1948, a insegurança alimentar mundial não deixou de existir. Desde 
seu surgimento, em 1922, o Direito Agrário atua buscando, juridicamente, influenciar os 
caminhos agrários de forma a obter resultados cada vez melhores na redução da fome. Nesse 
contexto, o presente artigo objetiva analisar a evolução do cenário conceitual alimentar do 
DHAA à soberania alimentar e como a existência da agroecologia influencia nesse novo 
paradigma, sob a ótica do Direito Agrário. Para isso, fez-se um levantamento bibliográfico, 
utilizando-se do método dedutivo, com exploração teórica de artigos, doutrina e legislação. 
Como conclusão, verificou-se que os problemas advindos de um mundo cada vez mais voltado 
às necessidades humanas – que se valem do que a natureza oferta – prejudica significativamente 
a própria natureza, mesmo que sob a égide da produção agroalimentar, e, a longo prazo, pode 
prejudicar de forma incisiva a própria humanidade. Uma vez que o conceito de soberania 
alimentar engloba o disposto pelo conceito do DHAA, a plena adoção dos postulados daquela 
proposta seria uma evolução que traria diversos benefícios para a natureza e para a própria 
humanidade. 
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ESTUDO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GARANTIA DO DIREITO HUMANO À 
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

FEDERAL DURANTE E DEPOIS DA PANDEMIA DE COVID-19 

 

Rebeca Maria Estrela Vieira1 
Maria Goretti Dal Bosco2 

 

Resumo: A alimentação é um direito humano básico, garantido pela Declaração de Direitos 
Humanos e, também, pela própria Constituição Federal brasileira. Diante da pandemia de 
COVID-19, que afetou diretamente todos os setores da sociedade, observa-se uma problemática 
acerca da garantia do alimento nas mesas brasileiras. Isso porque, diante da decaída da 
economia brasileira à nível mundial e das restrições devido ao vírus, o desemprego chegou a 
14,2% no país, segundo o IBGE, sendo uma porcentagem crescente e que atinge a renda e o 
poder de compra das famílias. Logo, tem-se a necessidade de observar se o Executivo, 
Legislativo e Judiciário federais, além dos demais órgãos da Administração Pública Federal 
estão cumprindo o seu papel para garantir o direito ao alimento à população brasileira. O 
presente trabalho pretende analisar as políticas públicas relacionadas ao direito à alimentação 
adequada emergentes da Administração Pública federal durante e após a pandemia de 
coronavírus, assim como a sua eficácia ou ineficácia diante da garantia do direito social. A 
pesquisa se utiliza do método hipotético-dedutivo, através da utilização da legislação acerca do 
tema, assim como jurisprudência, bibliografia e dados referentes às políticas de alimentação 
pandêmicas. 

 

Palavras-Chave: Direito humano à alimentação. Administração pública federal. Pandemia. 
Políticas públicas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
1 Graduanda em Direito na Universidade Federal da Paraíba. rebeca.estrela@academico.ufpb.br 
2 Professora do Departamento de Direito Privado da Universidade Federal da Paraíba. gorettidalbosco@uol.com.br 



35 
 

 

O DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E OS ALIMENTOS ORGÂNICOS: 
POR QUE AINDA INSISTIMOS NO AGROTÓXICO? 

 
Caroline Leite de Camargo1 

Celany Queiroz Andrade2 
 

Resumo: O Brasil representa atualmente um dos maiores produtores de grãos de todo o planeta, 
no entanto, grande parte do que se produz pelo agronegócio, através do uso das mais recentes 
tecnologias é destinado, em sua maioria não para alimentar os seres humanos, mas sim para 
fazer ração e derivados, para que seja possível alimentar animais que são fonte de proteína para 
as pessoas. Nessa seara, uma vez que o consumo de carne aumenta, há a necessidade de mais 
áreas cultiváveis no país, o que coloca em risco a existência e preservação dos biomas. Além 
do desmatamento e queimadas, outro grande problema trazido pelo agronegócio no país está 
relacionado ao uso do agrotóxico, que pode gerar contaminações tanto para os trabalhadores 
rurais como para pessoas que se encontram no entorno das lavouras, além de trazer prejuízos 
para ar, água e solo e, ainda, propiciar alimentos contaminados, que podem gerar danos à saúde 
humana. O uso do agrotóxico vem sendo diminuído em muitos países, principalmente na 
Europa, no entanto, nos últimos anos o Brasil tem incentivado a utilização, inclusive com a 
liberação de substâncias proibidas há anos na União Europeia. Tal iniciativa desmotiva que o 
país invista em medidas mais sustentáveis de produção, além de colocar em risco a saúde das 
pessoas e a qualidade do meio ambiente. A maior parte dos alimentos in natura ou mesmo que 
servem de matéria-prima para o consumo direto de seres humanos é produzido através da 
agricultura familiar, que envolve pequenos produtores, que fazem uso de pouca tecnologia, mas 
são responsáveis por prover alimento ao país. Embora exista a Lei 10.831/03 que trata da 
agricultura orgânica, são poucos os incentivos para a prática, principalmente entre os 
latifúndios. O cultivo de orgânicos no país poderia gerar um grande diferencial e 
competitividade, além de uma cultura voltada para o desenvolvimento sustentável, posto que a 
preservação ambiental, aliada ao fato de que a humanidade precisa mudar os hábitos para que 
a vida no planeta continue sendo viável é algo urgente, posto que relatórios como o IPCC, 
oriundo das Nações Unidas aponta que o aquecimento global é iminente e a humanidade precisa 
adotar medidas eficientes no presente, para evitar um total colapso. É fato que as pessoas 
precisam se alimentar, mas é extremamente relevante que os indivíduos tenham acesso a 
alimentos adequados para o consumo, que venham a trazer benefícios e não riscos à saúde e 
bem-estar. Assim, é fundamental que o Brasil passe a aderir a uma política de produção de 
alimentos mais sustentáveis, visando garantir o acesso da população a alimentos adequados 
para o consumo, bem como atenda a demanda de preservação do meio ambiente. Nesses termos, 
a pesquisa foi realizada através de revisão de bibliografia publicada nos últimos 5 anos a 
respeito da temática, sendo que a principal fonte de pesquisa foi o google acadêmico, bem como 
livros, legislação e produções científicas sobre o assunto, sendo usado o método indutivo. 
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PRODUÇÃO URBANA AGROECOLÓGICA DE ALIMENTOS COMO POLÍTICA 
PÚBLICA CARIOCA  

 
Felipe Jardim1 

Angela Moulin Simões Penalva Santos 2 
Dennis Eversberg3 

 
Resumo: Relatórios científicos diagnosticam uma crescente desestabilização na produção de 
alimentos devido às mudanças climáticas. Além disso, a crescente população mundial (urbana) 
exige mais comida. Assim, responder ao agravamento da já instaurada crise alimentar de forma 
sustentável, saudável e democrática, ao mesmo tempo em que se protege os direitos dos 
trabalhadores, é um dos desafios do mundo para as próximas décadas. Entre os experimentos 
de ação local, a agricultura urbana de base agroecológica do Programa Hortas Cariocas destaca-
se como política pública de resiliência socioambiental da cidade do Rio de Janeiro, desde 2006. 
De regra, parte da produção urbana sustentável (em antigos espaços públicos abandonados/sem 
uso) de frutas, verduras e legumes é doada para escolas e moradores, enquanto outra parte é 
vendida para gerar renda para os trabalhadores envolvidos. Mas, desde o início da pandemia 
Covid-19, o programa passou a doar todo o seu volume de produção agroecológica (cerca de 
82 toneladas de alimentos em 2020) para contribuir com o direito à alimentação saudável dos 
mais pobres. A pesquisa apresenta o estudo de caso sobre a referida política pública a partir da 
análise documental (legislação e relatórios científicos/públicos), observação de campo e coleta 
e análise de dados fornecidos pela Prefeitura, com o objetivo de realizar o monitoramento. 
Ainda, analisa as contribuições do Programa para a realização dos direitos humanos, bem como 
para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Foi possível constatar que o 
modelo tem potencial de expansão, contribuindo com o desenvolvimento de cidades mais 
resilientes e que cumprem com a função social da propriedade a partir de ferramentas de baixo 
custo – apesar de algumas falhas na transparência de dados e da possível insegurança jurídica.  
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¿EQUILIBRIO CON LA MADRE TIERRA O EXPANSIÓN DE LA FRONTERA 
AGRÍCOLA? DESAFIOS DEL PUEBLO GUARAYO EN EL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Roger Adan Chambi Mayta1 

Resumen: Tras la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 
2009, Bolivia se fundó como un Estado de Derecho plurinacional Comunitario y por primera 
vez en la historia jurídica boliviana se insertó en el cuerpo constitucional principios ético-
morales de las naciones indígenas junto a categorías como descolonización e interculturalidad. 
Este hecho dio paso a la promulgación de leyes que parten del carácter plural del Estado, entre 
ellas se encuentra la Ley No. 300 del 15 de octubre de 2012, llamada Ley Marco de la Madre 
Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. Esta ley tiene el objeto de sentar las bases 
fundamentales para el desarrollo del Estado boliviano y orientar las futuras leyes, políticas 
públicas y estrategias de desarrollo en armonía con la madre tierra para el Vivir Bien. En 
contraste a dicha normativa, los pueblos indígenas de la Chiquitanía y la Amazonia son víctimas 
de políticas gubernamentales respaldadas por normativas que contradicen el mandato de un 
“desarrollo integral” y del “Vivir Bien”. Uno de los pueblos más afectados en los últimos cinco 
años son los Guarayo, que sufren la contaminación y perdida de su territorio a causa de la 
expansión de la frontera agrícola y el asentamiento de poblaciones ajenas a su vida comunitaria 
a pesar de sus luchas por la autodeterminación. A partir de la Crítica Jurídica orientada al tema 
agrario, ambiental y de pueblos indígenas, pretendo analizar este contexto, poniendo énfasis en 
la aplicabilidad de la Ley Marco de la Madre Tierra y sus efectos en las poblaciones indígenas. 
Considero que la experiencia del pueblo Guarayo nos ayudará a comprender los roles que están 
asumiendo las instituciones del Estado Plurinacional y los efectos de las contradicciones entre 
lo que señala la ley y la práctica jurídica.  
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A LUTA PELO DIREITO À SAÚDE COLETIVA INDÍGENA: UM ESTUDO DE 
CASO DA ADPF 709 

 

Ana Maria Heeren Falkiewicz1 
Katya Regina Isaguirre-Torres2 

  
Resumo: O trabalho analisa a atuação do Estado brasileiro na defesa dos direitos dos povos 
indígenas em meio à crise sanitária da COVID-19, com recorte para o estudo de caso da 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 709/DF, proposta ao Supremo 
Tribunal Federal pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) e outros. Evidenciando 
o caráter emblemático da aludida demanda, o objetivo geral da pesquisa é o de elencar, a partir 
do caso, os principais embates travados no âmbito do Judiciário envolvendo a garantia de 
direitos dos povos indígenas, sobretudo o direito à saúde coletiva, de um lado, e a ausência ou 
inadequação de providências por parte dos entes governamentais competentes, de outro. Dá-se 
enfoque à discussão acerca da consideração da totalidade dos indígenas brasileiros na 
implementação de medidas sanitárias e planos de vacinação em observância à 
autodeterminação, incluindo os que residem em áreas não demarcadas ou em meio urbano, bem 
como à urgência de proteção das Terras Indígenas ante à presença de invasores e ameaça às 
garantias constitucionais em torno destas no contexto pandêmico, abordando a relação entre o 
direito à saúde e os direitos territoriais à luz do Direito Socioambiental, além da mobilização 
dos povos indígenas e resistência às contínuas violações de direitos. Para tanto, a metodologia 
utilizada compreenderá o estudo de caso, em revisão sistemática e exame crítico acerca da 
tramitação do processo judicial em comento, bem como a revisão bibliográfica abrangendo a 
obra do Prof. Dr. Carlos Frederico Marés de Souza Filho, como marco teórico acerca do direito 
indigenista, e outras produções acadêmicas atinentes à temática. Como resultados preliminares, 
aponta-se que o Judiciário é, ao lado de outras estratégias sociojurídicas de resistência, um 
importante campo para garantia e efetividade de direitos e para assegurar o protagonismo dos 
povos indígenas, seja na legitimidade ativa de suas entidades, seja na atuação dos advogados e 
advogadas indígenas. Tem-se, por fim, que o caso da ADPF 709 contribui para assentar a tese 
da assimilação do direito à terra e ao território como uma dimensão diretamente conectada com 
a saúde coletiva, sobretudo no que se refere aos povos originários e comunidades tradicionais. 
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COLONIALIDADE, INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE 
DO MARCO TEMPORAL EM TERRAS INDÍGENAS 

 

Tiago Resende Botelho1 
Maria Fernanda de Oliveira Andrade2 

 

Resumo: O marco temporal é a tentativa do agronegócio brasileiro de fixar a data de 
promulgação da Constituição Federal de 1988 como limite de demarcação de terras indígenas. 
Todavia, qual o embasamento jurídico na esfera nacional e internacional que sustenta a tese do 
marco temporal? Responder tal problema faz parte da pesquisa que está sendo desenvolvida por 
meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) no curso de Direito 
da Universidade Federal da Grande Dourados. O objetivo do estudo é demonstrar que o marco 
temporal é tese que se funda na colonialidade do poder, do saber e do ser e, portanto, não 
encontra amparo na Constituição Federal e nos Tratados Internacionais de Direitos Humanos 
dos Povos Indígenas, pois ambos adotam a tese do indigenato, que garante o direito originário 
às terras que tradicionalmente ocupam. O referencial teórico da pesquisa será feito a partir de 
autores e autoras dos estudos decoloniais, do constitucionalismo latino-americano e do direito 
internacional. Juridicamente, debruçar-se-á sobre a petição 3388/2009, o parecer 001/2017 
emitido pela Advocacia Geral da União (AGU), o Recurso Ordinário em Mandado de 
Segurança (RMS) 29087, Ação Rescisória (AR) 2686, o Recurso Extraordinário 1.017.365 com 
repercussão geral no STF e o Projeto de Lei 490. A pesquisa é bibliográfica, feita sob o método 
dedutivo, bem como análise documental das respectivas legislações e processos que envolvem 
a temática. Os resultados prévios concluem que o marco temporal tenta se ‘legalizar’ nos três 
poderes constituídos da República Federativa do Brasil, mesmo sendo colonial e não 
encontrando embasamento jurídico na esfera nacional e internacional. Tal tese, na verdade, 
chancela violências estruturais e institucionais, pois imputa aos indígenas a responsabilidade 
por não estarem em suas terras em 05 de outubro de 1988, como se as tivessem abandonado, 
quando na verdade lhes foi negado por meio de muita violência o direito de ser, fazer e viver 
em seus territórios ancestrais. Assim, o marco temporal valida e invisibiliza todos os tipos de 
violências que sofrem os povos indígenas.  
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FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DAS TERRITORIALIDADES ÉTNICAS E ESPAÇOS 
AMBIENTALMENTE PROTEGIDOS 

 
Andrew Toshio Hayama1 

Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega2 
 
Resumo: Celebrando lições já clássicas do direito agrário crítico brasileiro, o presente texto 
busca, de modo criativo, explorar dimensões socioambientais da funcionalização da terra para 
ampliar a proteção e autonomia das territorialidades étnicas e dos territórios de vida, na 
expressão poética de Carlos Marés contida na obra A Função Social da Terra, atualizada neste 
ano de 2021. Marés, no campo da disputa hermenêutica envolvendo a aplicação da função social 
da terra, insurge-se contra o caráter absoluto da propriedade privada, afirmando que uma 
abstração formal não pode se sobrepor à existência das gentes e das naturezas e que o 
descumprimento do instituto leva à ilegalidade e desproteção da posse do/a proprietário/a. 
Jacques Alfonsin, igualmente, defende que a função social é elemento integrante ou constitutivo 
da propriedade e que direitos patrimoniais não podem prevalecer sobre direitos humanos 
fundamentais à moradia e alimentação. Nesse sentido, a funcionalização do direito consolida o 
valor justiça, ultrapassando elemento meramente instrumental, como sustenta, em reflexão 
sobre o tema no cenário dos conflitos agrários, Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega. Partindo 
desse rico legado, central em conflitos fundiários como instrumento de defesa de territórios 
coletivos contra ataques e agressões promovidos por proprietários/as individuais muitas vezes 
por meio de ações possessórias, este artigo lança a ideia de um uso não apenas reativo e 
instrumental, mas também proativo e substancial da função socioambiental para assentar o 
cumprimento, por povos e comunidades tradicinais, do mandamento constitucional de tutela de 
espaços ambientalmente íntegros em seus territórios. Como consectário, reforça-se, tendo como 
horizonte a plena autonomia territorial, a desnecessidade de imposição de criação ou 
manutenção da incidência de Unidades de Conservação da Natureza nessas áreas, outra fonte 
de intensos conflitos socioambientais, ainda mais em contexto de avanço de mecanismos de 
financeirização da natureza, sem prejuízo, evidentemente, do dever do poder público de 
proteção adequada desses espaços sociobiodiversos, respeitando sempre a autodeterminação 
dos povos e comunidades tradicionais implicados e interessados. Além do exame de marcos 
normativos do socioambientalismo e de teses vinculadas à agrariedade crítica, o escrito receberá 
influxos de uma certa Antropologia da Territorialidade, como a define Paul Little, e aportes de 
História Ambiental, tal como a concebe José Augusto Pádua, avaliando também situações 
concretas de conflitos e estudos recentes sobre conservação ambiental em territorialidades 
étnicas, como o monumental Relatório sobre Povos e Comunidades Tradicionais e 
Biodiversidade no Brasil, publicado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) e organizado pelas Professoras Manuela Carneiro da Cunha, Sônia Barbosa Magalhães 
e Cristina Adams, bem como o Relatório Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de 
los bosques, lançado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura 
(FAO), que compila mais de 300 pesquisas publicadas nos últimos 20 anos sobre territórios 
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comunitários e proteção de florestas na América Latina e Caribe. 

Palavras-chave: Territorialidades Étnicas. Unidades de Conservação. Função Socioambiental. 
Espaços Ambientalmente Protegidos.  
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KUÑANGUE ATY GUASU: A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES 
GUARANI E KAIOWÁ CONTRA OS PROJETOS ANTI-INDÍGENAS. 

 

Liana Amin Lima da Silva1 
Nicolle Lopes Valadares2 

Raphael Silva Lopes3  
 
Resumo: Realizada desde 2006, a Grande Assembleia de Mulheres Kaiowá e Guarani 
(Kuñangue Aty Guasu) reúne centenas de mulheres indígenas para discutir as pautas de seus 
territórios, que, em sua última edição em 2021, teve como uma das discussões principais a tese 
do Marco Temporal, que está sendo julgada com Repercussão Geral no Supremo Tribunal 
Federal (STF) e outros projetos de lei anti-indígenas. Objetivo. A partir dessas discussões, se 
pretende analisar a incidência política das mulheres Guarani e Kaiowá nas manifestações contra 
o Marco Temporal em Brasília e II Marcha Nacional das Mulheres Indígenas, visando 
compreender a participação feminina indígena na luta política e, principalmente, no campo do 
Direito. Métodos. Através de uma pesquisa exploratória e da utilização do método dialético, 
busca-se analisar as perspectivas das mulheres participantes da Grande Assembleia 
apresentadas na coleta de dados por meio de entrevistas individuais e mediante material gravado 
do evento, assim como análise documental do Relatório e Mapa da Violência “Corpos 
silenciados, vozes presentes: a violência no olhar das mulheres Kaiowá e Guarani”, em vias de 
se estabelecer uma análise qualitativa. Referencial Teórico. A teoria do indigenato, da posse 
indígena como direito originário e os dispositivos legais que salvaguardam os direitos 
indígenas, como, a Constituição Federal de 1988 e a Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), nortearam o estudo. Resultados. Espera-se constatar a 
crescente organização e atuação das mulheres indígenas nas lutas por direitos territoriais e 
sociais e como isso passa pelo processo reivindicatório e de apropriação da legislação vigente. 
Conclusões. Dessa maneira, empreende-se uma análise das perspectivas e atuações de mulheres 
Guarani e Kaiowá no contexto da Grande Assembleia e nas manifestações realizadas em 
Brasília durante o ano de 2021 e quais são suas relações com os dispositivos legais e as atuais 
ameaças de retrocessos em relação aos direitos constitucionais indígenas. 

Palavras-chave: Direitos Territoriais. Mulheres Guarani e Kaiowá. Marco Temporal. 
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O ABRAÇO DA SERPENTE: UMA EXPOSIÇÃO DA FRONTEIRA DE IDEIAS NA 
AMAZÔNIA 

 
Fernando Antônio de Carvalho Dantas1 

Joana Gabriela Diniz Sebastião2 
Marcus Vinícius Santana Teles3 

 
Resumo: A terra é o local onde as pessoas expressam suas práticas, saberes, portanto, sua cultura. 
Enquanto alguns vêem a terra como um recurso monopolisticamente apropriável que está a serviço 
do capital, ou seja, que contribui no aumento da circulação de mercadorias. Outros veem a terra e os 
recursos da natureza das mais diversas formas, possuindo, portanto, as mais diversas relações 
harmônicas com a terra e com a natureza. O filme colombiano, ‘O abraço da serpente’, leva o 
espectador a ver a realidade que se encontram os povos originários, suas culturas, tradições e 
territorialidades na Amazônia. Quando o último membro de uma etnia, único conhecedor de como 
manipular uma planta medicinal é interpelado por um antropólogo, que busca a cura para sua saúde. 
O que leva a uma viagem cheia de encontros, tristezas, ânsias, a descoberta do “outro” e de “si”.  O 
longa-metragem aborda, concomitantemente, o conflito gerado pela civilização moderna, que 
compreende a terra enquanto meio para uma produção do tipo capitalista e chega nas territorialidades 
indígenas desestruturando seus costumes, línguas, lugares e até mesmo os seus corpos subjetivos. As 
cenas da obra cinematográfica apresentam como inevitável o choque de visões antagônicas pelo uso 
da terra e as suas consequências para a Natureza, a manifestação da fronteira, segundo José de Souza 
Martins. Entre as cenas, podemos citar o cercamento de áreas (de terras) que eram comuns por alguns 
seringueiros que exploravam violentamente as pessoas que faziam a coleta da borracha, pelas missões 
religiosas e finalmente por frentes do Estado. Tal experiência é ilustrativa à medida em que 
observamos um processo violento e muitas vezes com aparência legal da apropriação e 
monopolização de um território, para enfim, criar uma massa de indivíduos sem acesso à terra, a 
alimentos, a sua espiritualidade, marginalizados e jogados numa relação de poder onde são 
escravizados num contexto de acumulação primitiva de capital, ou vendem sua própria força de 
trabalho para garantir a sua sobrevivência. Portanto, o presente resumo tem como objetivo propor um 
artigo, que através das cenas do filme ‘O abraço da serpente’, apresenta como se dão os cercamentos, 
a subjugação forçada dos povos indígenas com o movimento de fronteira, e as consequências que 
abatem as suas vidas. Oferecendo uma análise teórica sob uma perspectiva latino americana, tanto da 
realidade, como também, de teóricos com um olhar propriamente latino americano, como Arturo 
Escobar, José de Souza Martins, Aníbal Quijano, Pablo Casanova, Carlos Frederico Marés de Souza 
Filho e outros. 
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O DIREITO À CONSULTA PREVIA NA GARANTIA DO DIREITO A 
TERRITORIALIDADE DOS POVOS INDÍGENAS DO BAIXO RIO TAPAJÓS 

Vinicius da Silva Machado1 

Resumo: Este resumo tem como problema a seguinte questão: para os povos indígenas do baixo 
rio Tapajós, qual o sentido do protocolo de consulta para a garantia dos seus direitos de 
territorialidade? Como objetivo apresentar meios para verificar qual o sentido e possibilidades 
de utilização do direito à consulta e consentimento prévio, livre, informado, culturalmente 
apropriado e de boa-fé (CCPLI) a partir da perspectiva dos povos indígenas do baixo rio 
Tapajós, na garantia de suas territorialidades. A CCPLI vem sendo utilizado pelos povos que 
estão localizados no baixo rio Tapajós. Ao todo, são treze povos que fazem frente a uma série 
de violações aos seus direitos, sendo os seus territórios localizados em uma reserva extrativista 
e uma floresta nacional, resistindo ao descaso do poder público em relação à educação indígena, 
à saúde indígena, aos ataques de madeireiras contra seus territórios, fazendo frente ao processo 
de expansão do agronegócio, em especial, a soja, e ao projeto energético predatório do Estado 
brasileiro. Para tanto, desenvolvesse uma observação e análise sobre as lutas pela garantia dos 
direitos territoriais dos povos indígenas por meio da utilização do direito à CCPLI, consagrada 
na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), pensando sobre as atuais 
interpretações do poder Judiciário brasileiro em relação ao direito à CCPLI dos povos 
indígenas, além de analisar as propostas existentes do poder legislativo sobre essa matéria e 
apresentar possíveis relações dos instrumentos do Direito Socioambiental com o direito à 
CCPLI voltado para povos indígenas. De cunho etnográfico, esta pesquisa se orienta pelas 
formulações de Geertz (1989), para quem a etnografia é uma forma de descrição da cultura, 
entendida como um sistema de símbolos construídos passível do que o próprio autor denomina 
como “descrição densa”. Utilizar-se-á como técnica metodológica entrevistas estruturadas e 
semiestruturadas, bem como atividades em grupos focais de forma a registrar a diversidade de 
pensamento dos povos indígenas do baixo Tapajós, observação participante em assembleias, 
reuniões, além de realizar, pesquisa bibliográfica e legislativa sobre a questão aqui tratada. Esse 
estudo está em desenvolvimento, por isso apresenta as linhas gerais de pesquisa que consiga 
desenvolver, junto com os interlocutores, meios para compreender a importância do direito a 
CCPLI para a luta dos povos do rio Tapajós. Utilizando os tratados internacionais de direitos 
humanos como base jurídico política de fundamentação da discussão. Propõem a utilização da 
antropologia como ciência auxiliar de interpretação jurídico teórica e principal prisma 
metodológico de investigação. 
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O DIREITO À PARTICIPAÇÃO E CONSULTA EM PROTOCOLOS AUTÔNOMOS 
DA SOCIOBIODIVERSIDADE NAS CONVENÇÕES E TRATADOS 

INTERNACIONAIS 

 
Ana Leticia Maciel de Vasconcellos1 

Iara Sanchez Roman2 
Isabel Cortes Da Silva Ferreira3 

 

Resumo: No Brasil observamos dois paradigmas normativos que tratam de protocolos 
autônomos: um deles é a Convenção 169 da OIT (Organização Internacional do Trabalho) que 
contempla o direito de consulta dos sujeitos povos indígenas, quilombolas e comunidades 
tradicionais; e o outro paradigma normativo são a Convenção sobre Diversidade Biológica 
(CDB) e a Lei n. 13.123/2015, a regulamentação nacional vigente, que pretendem regulamentar 
o “protocolo comunitário” relacionado ao conhecimento tradicional associado à biodiversidade, 
e que inclui entre os sujeitos, os “agricultores tradicionais”. Os protocolos comunitários da 
sociobiodiversidade são instrumentos jurídicos de defesa dos agricultores tradicionais, 
indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, com potencial inclusive com relação à 
técnicas agrícolas, autonomia e controle de sementes, modos culturais de alimentação e 
repartição de benefícios relacionados às tecnologias e conhecimentos de natureza agrícola. O 
presente artigo objetiva demonstrar que o Protocolo de Nagoya, a Convenção sobre a 
Diversidade Biológica (CDB) e o Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para 
a Alimentação e Agricultura (TIRFAA) contemplam a participação, aprovação e repartição 
equitativa dos benefícios oriundos dos conhecimentos, inovações e práticas da 
sociobiodiversidade, reforçando nesse sentido a importância do direito à consulta aos povos 
indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e agricultores tradicionais. A presente 

 
1Mestranda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), na linha de pesquisa Direito 
Socioambiental e Sustentabilidade; Pesquisadora associada do Centro de Pesquisa e Extensão em Direito 
Socioambiental (CEPEDIS); advogada. Bolsista do convênio PUCPR e FORD FOUDATION, SUBPROJETO DE 
PESQUISA SEMENTES, VINCULADO AO PROJETO “OBSERVATÓRIO DE PROTOCOLOS 
COMUNITÁRIOS DE CONSULTA E CONSENTIMENTO PRÉVIO, LIVRE E INFORMADO” do Programa 
de Pós-Graduação em Direito. Correio Eletrônico: ana.leticia.vasconcellos@gmail.com 
2 Mestranda no Programa de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica - PR, com linha de pesquisa em 
Direito Socioambiental e Sustentabilidade. Egressa da Turma Nilce de Souza Magalhães (PRONERA) na 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Pertence ao grupo de estudo Meio Ambiente: Sociedades 
Tradicionais e Sociedade Hegemônica (PUC/PR). Bolsista do convênio PUCPR e FORD FOUDATION, 
SUBPROJETO DE PESQUISA SEMENTES, VINCULADO AO PROJETO “OBSERVATÓRIO DE 
PROTOCOLOS COMUNITÁRIOS DE CONSULTA E CONSENTIMENTO PRÉVIO, LIVRE E 
INFORMADO” do Programa de Pós-Graduação em Direito. Advogada. E-mail: iarasanchez08@yahoo.com.br. 
3 Mestranda no Programa de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica - PR, com linha de pesquisa em 
Direito Socioambiental e Sustentabilidade. Egressa da Turma Nilce de Souza Magalhães (PRONERA) na 
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Pertence ao grupo de estudo Meio Ambiente: Sociedades 
Tradicionais e Sociedade Hegemônica (PUC/PR). Bolsista do convênio PUCPR e FORD FOUDATION, 
SUBPROJETO DE PESQUISA SEMENTES, VINCULADO AO PROJETO “OBSERVATÓRIO DE 
PROTOCOLOS COMUNITÁRIOS DE CONSULTA E CONSENTIMENTO PRÉVIO, LIVRE E 
INFORMADO” do Programa de Pós-Graduação em Direito. E-mail: isabelcortes750@gmail.com. 
 



47 
 

 

pesquisa é de natureza exploratória-descritiva e adota o método qualitativo, tem como 
procedimentos metodológicos a pesquisa documental e o exame da bibliografia relacionada ao 
tema a ser investigado, os quais foram tratados e catalogados, para se obter o suporte à 
construção do referencial teórico. Como resultado preliminar observamos que já existem 
protocolos autônomos que tratam e versam acerca da sociobiodiversiade no Brasil, dentre os 
quais estão: Protocolo de Serviços Ambientais dos Ashaninka da Terra Indigena Kampa do Rio 
Amonea (2016), Protocolo Comunitário do Bailique: conhecer para proteger (2014), Protocolo 
Comunitário Biocultural das Raizeiras do Cerrado: direito consuetudinário de praticar medicina 
tradicional (2014) e Protocolo Biocultural Comunitário da Reserva Extrativista do Riozinho do 
Anfrísio (2013), processos comunitários que reforçam a necessidade e importância da consulta 
aos povos indígenas, comunidades quilombolas, comunidades tradicionais e agricultores 
tradicionais ao tratar de sociobiodiversidade, direitos culturais relacionados ao território e a 
biodiversidade. 

 

Palavras-chave: Convenções e tratados internacionais. Direito à consulta. 
Sociobiodiversidade. Povos Indígenas, comunidades quilombolas, comunidades tradicionais 
e agricultores tradicionais. 
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O MITO DA RAZÃO 
 

Resigno Barros Lima Neto1 
Eriberto Francisco Bevilaqua Marin 2 

 
Resumo: O presente artigo está sedimentado na reflexão sobre a criação do mito da razão, 
dentro do que se compreende como modernidade, face ao que é (im) posto como necessário 
para formatação de uma nova mentalidade. As consequências das transformações das 
instituições que passam a ser regidas por uma política de exclusão e suas possíveis projeções 
na (s) sociedade (s). Temos por objetivo trazer análise de elementos primordiais para o 
enfrentamento das violências que são aludidas como a origem das guerras da modernidade, 
guerras essas, estruturadas no que é posto como razão. Através dos estudos da sapiência dos 
povos originários/ tradicionais que incorporam esses elementos dentro de um imagético de fazer 
parte e não de detentor (a) dos processos ambientais. A insistente busca pelo controle, deve ser 
compreendida como uma das falácias da dominação. Seja pela busca incessante da 
sistematização/ formalização da experiência sensível, seja pela imposição da reprodutibilidade 
ou pelo afastamento ao que não é passível de compreensão pelos elementos dessa lógica 
perversa. A (ir) racionalidade humana ainda está calcada na busca da dominação entre sua 
própria espécie e a busca para compreensão de seus elementos constitutivos, sendo que, o que 
é compreendido como racionalidade pode estar aludido como um dos maiores mistérios de 
nossa existência. Dominação essa, calcada em uma imposição hegemônica, que perpassa a 
homogeneidade, mas ao mesmo tempo afasta elementos primordiais para compreensão do que 
é posto como legítimo por meio de uma justificativa da destruição. Como contestar a imposição 
de padrões tendo como ponto de origem os próprios padrões? A questão a ser enfrentada não 
está atrelada unicamente ao sistema econômico, mas a subversão desse sistema quando passa 
impor uma lógica perversa para controle das forças produtivas, quando o que é posto como 
racional está unicamente atrelado ao fator econômico, assim como a acumulação desenfreada 
do que é compreendido como recursos naturais. Traçando uma relação entre esses elementos e 
a fragilidade dos instrumentos jurídicos garantidores do estado democrático de direito, que pode 
trazer como resultado (s) o cenário em que vivemos, ao que pode ser aludido como (des) 
governo, que nos obriga estar em estado de alerta eminente, em que estruturas democráticas de 
Estado são ameaçadas cotidianamente por um grupo econômico, travestido de representação 
partidária, que objetivam a criação de mercados ficcionais para atender as necessidades de um 
caos instalado. A ciência estruturada dentro da modernidade sempre buscou afastar elementos 
cognoscíveis para uma compreensão apenas do que é passível de ser reproduzido, e aos fatores/ 
elementos que não são passíveis de serem controlados passam a ser o foco da destruição.  
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O PODER DA TERRA: CURA E ANCESTRALIDADE 

 

Olga Cristina Carneiro Andrade1  
Liana Amin Lima da Silva2 

                                                                                                                 

Resumo: A terra, mãe sagrada, a terra é cura, poder e é sobretudo vida, sabermos a importância 
da terra é imprescindível, ela é provedora, mas é preciso vislumbrar que ela fornece muito mais 
que alimento capaz de garantir subsistência, ela vai além, pois conecta o passado e mantém as 
raízes da ancestralidade que é renovada e transmitida por meio dos costumes passado de 
avós/mães para suas filhas práticas responsáveis pela permanência de um legado a exemplo 
disso podemos citar o ritual de enterrar o cordão umbilical do recém-nascido da família nas 
biqueiras das casas no intuito de que este ainda que cresça não se esqueça das suas origens, 
outra prática corriqueira é enterrar o cordão em terras férteis de lavouras próspera para que este 
gere muitos filhos ou enterrar o cordão em nascentes de rios, essas tradições incutidas vai além 
do campo espiritual a extração de ervas e medicamentos direto da terra no intuito de cura é 
frequentemente  utilizado pelas mulheres, muitos remédios hoje utilizado na medicina ocidental 
vem de plantas/ervas que já eram utilizadas por mulheres à décadas como a Alternanthera 
dentata popularmente conhecida por penicilina utilizada para infecções do trato urinário, o uso 
de remédios caseiros de procedência natural é prática comumente utilizadas nas áreas rurais, 
regiões ribeirinhas, quilombolas e são práticas ativas nas comunidades indígenas, por mais que 
o preconceito e o racismo enraizado na nossa sociedade tendem a dilapidar esses costumes a 
procura por curandeiras/ benzedeiras resiste ao tempo e ao preconceito, prova que a força da 
mulher atrelado ao poder de cura que advém da terra resiste, o direito à terra  assegurado na 
Constituição Federal dá suporte para que mulheres da terra continuem na luta pela perpetuação 
do sagrado poder da cura. A Constituição Federal reconhece os direitos socioambientais e os 
modos de criar, fazer e viver (artigos 215, 216, 225). O presente artigo pretende refletir sobre 
os direitos das mulheres camponesas e detentoras de saberes tradicionais. Utilizando-se de 
pesquisa bibliográfica e metodologia da pesquisa participante, pretendemos abordar sobre os 
saberes das Ñandesys, Jarys (rezadoras indígenas Guarani e Kaiowá), parteiras, assim como 
mulheres do campo, agricultoras familiares para compreender a relação das práticas tradicionais 
e sua proteção jurídica, tendo como escopo refletir a partir de uma leitura crítica sobre as 
limitações da Lei 13.123/ 2016 e seu enfoque utilitarista dos conhecimentos tradicionais em 
face de uma visão holística da terra como poder de cura a partir dos olhares e sentires de 
mulheres indígenas e mulheres do campo. 

Palavra-Chave: Ancestralidade. Cura. Terra. Mulher. Saberes e práticas tradicionais.  
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OBSERVATÓRIO DE PROTOCOLOS AUTÔNOMOS: DESAFIOS EM TEMPOS 
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Resumo: O presente trabalho se propõe a abordar os desafios da pesquisa em tempos 
pandêmicos no âmbito do projeto "Observatório de Protocolos Comunitários de Consulta 
Prévia, Livre e Informada: Direitos territoriais, autodeterminação e jusdiversidade", com a 
análise da implementação da consulta prévia livre e informada, direito fundamental dos povos 
previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre povos 
indígenas e tribais, ratificada pelo Brasil em 2002. O objetivo deste trabalho é apresentar 
algumas considerações nos levantamentos de dados acerca dos protocolos comunitários e 
decisões judiciais nos Tribunais Regionais Federais, Supremo Tribunal Federal (STF), Superior 
Tribunal de Justiça (STJ). Também objetiva compartilhar as lições sobre a importância da 
atuação imprescindível de pesquisadores pertencentes aos povos indígenas e comunidades 
tradicionais, que, apesar do acesso e recursos limitados à internet, ecoam suas vozes e não 
medem esforços na luta contra ameaças em curso - como a tese do marco temporal e outros 
projetos legislativos, como o PL n. 490 e PDL n. 177 que pretende autorizar o Presidente da 
República a denunciar a Convenção 169. A efetivação da observância dos protocolos e a 
realização da consulta prévia fazem parte não somente de um procedimento jurídico, mas de 
garantia dos direitos territoriais e de existência dos povos e comunidades tradicionais, com 
proteção dos modos de vida e conhecimentos tradicionais, para que se respeite as regras 
comunitárias e princípios ancestrais para a tomada de decisões. Por meio de projetos que visem 
a difusão deste direito fundamental e seu reconhecimento pelo Judiciário, este trabalho busca 
esta breve reflexão sobre os desafios da pesquisa em contexto pandêmico. O projeto conta com 
apoio da Fundação Ford, CNPQ, UFGD/PUCPR e conta com o empenho de pesquisadores(as) 
bolsistas, voluntários que conformam uma rede de pesquisadores, organizações de povos e da 
sociedade civil que atuam na proteção dos direitos socioambientais.   

Palavras-chaves: Protocolos Autônomos. Direito à consulta e consentimento livre, prévio e 
informado. Povos e comunidades tradicionais. Convenção 169 da OIT. 
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PROTOCOLOS COMUNITÁRIOS-AUTÔNOMOS DAS COMUNIDADES 
TRADICIONAIS: NORMA PROCEDIMENTAL DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE CONSULTA E CONSENTIMENTO  
 

Girolamo Domenico Treccani1 
Johny Fernandes Giffoni2  

 
Resumo: Em vista da atual situação de ameaças vivenciadas pelos povos tradicionais em seus 
territórios étnicos indígenas, quilombolas e centenas de outros grupos vem desenvolvendo 
estratégias políticas, jurídicas e econômicas se contrapondo ao modelo de desenvolvimento 
proposto pelo Estado. Estudaremos a natureza jurídica dos Protocolos Comunitários-
Autônomos de Consulta e Consentimento das comunidades tradicionais e sua utilização durante 
um possível processo administrativo especial de consulta e consentimento realizado pelo 
Estado. Como pergunta problema, temos: “Os protocolos comunitários-autônomos produzidos 
pelas comunidades tradicionais possuem natureza jurídica de norma procedimental, capaz de 
regulamentar o Processo Administrativo Especial de Consulta e Consentimento realizado pelo 
Estado, antes de emitir um ato administrativo relativo a um empreendimento objeto de 
licenciamento ambiental que afete o modo de vida das comunidades tradicionais?”. Enquanto 
objetivo geral, analisaremos a natureza jurídica dos protocolos, enquanto norma procedimental, 
a fim de constatar se possuem os requisitos e elementos capazes de regulamentar os Processos 
Administrativos a serem realizados pelo Estado antes da emissão de atos administrativos no 
âmbito do procedimento de licenciamento ambiental. No que se refere aos objetivos específicos, 
inicialmente analisaremos a natureza jurídica dos protocolos enquanto norma procedimental, 
seus fundamentos, requisitos e elementos jurídicos. Em seguida, verificaremos se os protocolos 
são normas juridicamente válidas possuindo competência jurídica para regulamentar os 
Processos Administrativos que devem ser realizados pelo Estado. Por fim, identificaremos as 
principais diferenças entre o Licenciamento Ambiental e o Processo Administrativo Especial 
de Consulta e Consentimento e o papel do Protocolos Comunitários-Autônomos. Partiremos do 
estudo de casos múltiplos, analisando os Protocolos Comunitário-Autônomos produzidos pelas 
Comunidades Tradicionais no período de 2014 a 2020 no Brasil. O método a ser utilizado será 
o histórico-dialético, correlacionando protocolos e as referências bibliográficas, através da 
revisão bibliográfica crítica da doutrina a respeito do direito fundamental a consulta e 
consentimento. Adotaremos como referenciais teóricos autores e autoras brasileiras e latino-
americanos que vem estudando as teorias do Pluralismo Jurídico Comunitário-Participativo, 
Socioambientalismo, Jusdiversidade, Processo Administrativo Sustentável e dos Processos 
Estruturais, bem como a doutrina referente à Convenção n. 169 da OIT e os parâmetros 
estabelecidos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, sobre os direitos aos territórios 
tradicionais e suas implicações nos processos de licenciamento ambiental. No tocante aos 
Protocolos de Consulta Prévia, tomaremos como um de nossos referências teóricos a obras 
“Protocolos de Consulta Prévia e o direto à livre determinação”, que tem como um de seus 
atores o Professor Carlos Frederico Marés (2019, 2021). Utilizaremos ainda autores como 
Deborah Bronz (2016), Antônio Carlos Wolkmer (2013), Talden Farias (2019), Pedro Niebuhr 
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(2021), Paul E. Little (2014), Edilson Vitorelli (2021), dentre outros. Pretendemos comprovar 
que os protocolos comunitários-autônomos, ou outros documentos jurídicos produzidos pelos 
povos, constituem-se em instrumento jurídico apropriado para regulamentar um processo 
administrativo especial de consulta e consentimento a ser realizado pelo Estado anteriormente 
à emissão de um ato administrativo no bojo do procedimento de licenciamento ambiental. 
Entendemos que a presente pesquisa possui grande relevância no campo do direito 
socioambiental e no direito agrário, por discutir uma temática que vem sendo objeto de diversos 
conflitos socioambientais, existindo a necessidade de um maior aprofundamento no debate 
teórico do tema.  
 
Palavras-chave: Comunidades Tradicionais. Protocolos Comunitário-Autônomo. Consulta e 
Consentimento. Licenciamento Ambiental. Processo Administrativo.  
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RACISMO FUNDIÁRIO E OS ENTRAVES À TITULAÇÃO DOS TERRITÓRIOS 
QUILOMBOLAS 
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Resumo: O presente trabalho objetiva analisar, do ponto de vista histórico, social e jurídico, o 
racismo estrutural e seus efeitos nas comunidades quilombolas no que diz respeito à falta de 
implementação da política de regularização fundiária de seus territórios. Parte-se da constatação 
que o racismo estrutural forjou as relações sociais que subordinam grupos racialmente 
identificados a um processo discriminatório contínuo, com início na diáspora africana e 
escravização ocorrida por mais de três séculos, refletindo na forma em que a sociedade se 
constituiu, tendo como premissa sempre a posição de inferioridade dos povos negros. A 
estrutura social é racista e enquanto estes padrões permanecerem, esse cenário irá se repetir de 
geração a geração, tornando sem êxito as lutas antirracistas,  fazendo com que a população 
negra jamais deixe de ser minoria, tendo em vista a denegação de direitos, como o da titulação, 
que a despeito do reconhecimento constitucional pelo artigo 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias - ADCT, não tem sido implementado efetivamente pelo Estado, 
além da falta de representatividade nos espaços de poder. Por outro lado, a concentração de 
terras possui uma característica bastante peculiar à sociedade brasileira, pois a propriedade e a 
posse são eminentemente brancas, assim como as reivindicações e protagonismos nos conflitos 
socioambientais, havendo, portanto, uma injusta e violenta ocupação de terras, em que as 
comunidades quilombolas são excluídas. A pesquisa se desenvolveu pelo método dedutivo, 
com o apoio bibliográfico e documental especializado, além da análise qualitativa de conteúdo 
de documentos e de dados secundários. Conclui-se que a violência contra os quilombolas traduz 
o racismo fundiário, tendo em vista a resistência dos órgãos governamentais quanto à titulação 
das terras que os pertencem - pois até o momento, menos de 10% dos territórios foi titulado, 
apesar do reconhecimento constitucional e do compromisso que o Brasil assumiu ao ratificar a 
Convenção de nº 169 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, que reconhece o direito 
à autodeterminação dos povos. A situação da regularização fundiária quilombola se torna mais 
preocupante, tendo em vista o atual cenário político, em que o governo federal, além de não 
possibilitar o andamento dos processos administrativos, utiliza-se de discursos racistas e 
retrógrados em relação aos direitos das comunidades, perpetuando o racismo fundiário. 

 

Palavras-chave: Racismo estrutural. Quilombos. Regularização fundiária.  

 

 
1 Graduanda em Direito na Faculdade de Direito e Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande 
Dourados. E-mail: lais201199@hotmail.com 
2 Graduanda em Relações Internacionais na Faculdade de Direito e Relações Internacionais da Universidade 
Federal da Grande Dourados. E-mail: maryana.rocha134@academico.ufgd.edu.br 
3 Docente na Faculdade de Direito e Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados.  
E-mail: thaisaheld@ufgd.edu.br 



54 
 

 

TRADICIONALIDADE FAXINALENSE EM PINHÃO-PR PELA PERSPECTIVA DO 
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Resumo: A região de Pinhão-PR caracteriza-se por grandes áreas cobertas de matas mistas de 
araucária e relevante quantitativo de população tradicional com práticas organizadas em torno 
do que ficou conhecido pela literatura como "sistema faxinal", caracterizado pelas práticas 
comunitárias que articulam natureza e saberes. A expansão agrícola vem atingindo diretamente 
este ecossistema e a proteção da tradicionalidade das comunidades faxinalenses mostra-se como 
um desafio diante do arcabouço jurídico protetivo que tende a restringir a caracterização por 
modelos estanques, o que se confronta com uma realidade ofensiva que implica na necessidade 
de constantes r-existências e reformulações de práticas para sobrevivência no território. Diante 
disso, o problema de pesquisa deste artigo consiste em questionar por que mesmo diante do 
reconhecimento da contribuição dessas práticas para a proteção da natureza, as comunidades 
continuam sofrendo graves violações de direitos, em especial o direito ao território, o que 
reforça a necessidade de reconhecer a fluidez da tradicionalidade pelo direito diante de uma 
realidade agrária cada vez mais ofensiva sobre os territórios tradicionais, com o objetivo de 
vislumbrar possibilidades protetivas para povos e comunidades em áreas de intenso conflito 
socioambiental. A metodologia será explicativa a partir do conceito de tradicionalidade e 
revisão sistemática de legislações e bibliografia sobre povos de faxinais em Pinhão-PR, através 
do referencial teórico da ecologia política, antropologia e direito socioambiental. Objetiva-se  
apontar horizontes ao reconhecimento amplo da identidade, do autoreconhecimento e do direito 
ao território de comunidades tradicionais, em especial aquelas que habitam áreas litigiosas e 
precisam reinventar práticas tradicionais em busca de permanência e sobrevivência no 
território. Conclui-se, de um lado, que os faxinalenses possuem um importante papel a partir de 
seu sistema cultural na conservação da Floresta Ombrófila Mista, bioma Mata Atlântica, uma 
vez que em sua maioria produzem por meio de sistemas agroflorestais, que contrastam com os 
latifúndios tomados de monoculturas que pressionam seus territórios. Por outro lado, sustenta-
se que   a proteção dos direitos territoriais e culturais destas comunidades não estão (nem podem 
estar) restringidos  por categorizações legais estanques, sendo que suas distintas práticas passam 
por reformulações e não por isso perdem o  caráter de tradicionalidade, merecendo sua 
correspondente proteção jurídica.  
 
Palavras-chave: Povos e Comunidades Faxinalenses. Tradicionalidade. Direito 
Socioambiental. Território. Natureza. 
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo a análise das violações e ameaças aos direitos 
do povo Terena residentes na Terra Indígena Buriti, composta por treze aldeias, 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. A Terra Indígena Buriti também foi refúgio durante a Guerra do Paraguai (1864-
1870), quando as forças invasoras ocuparam boa parte da então denominada Província de Mato 
Grosso. Na década de 1930, a Terra Indígena Buriti foi demarcada pelo Serviço de Proteção ao 
Índio com apenas 2.090 hectares. Nesta mesma época, quando ainda Rio de Janeiro era a capital 
federal, as lideranças do povo Terena levavam às autoridades do Estado Brasileiro o pleito pela 
ampliação dos limites arbitrários da Terra Indígena Buriti, onde os Terena foram forçados a se 
recolher diante da pressão dos não indígenas que reivindicavam a propriedade de terras na 
região, inclusive em alguns momentos com apoio de alguns funcionários do SPI, que deveriam 
resguardar o direito terena às terras que tradicionalmente ocupavam. Somente no início do 
século XXI, após longo processo de reivindicação das lideranças, houve proposta oficial de 
ampliação dos limites da Terra Indígena Buriti, de 2.090 para 17.200 hectares. O Relatório 
antropológico para a redefinição dos limites da Terra Indígena Buriti (Processo 
FUNAI/BSB/0465/93), produzido em 2001, bem como a Perícia antropológica, arqueológica e 
histórica da área para a ampliação dos limites da Terra Indígena Buriti, (Autos n° 
2001.60.00.003866-3, 3ª Vara da 1ª Subseção Judiciária de Campo Grande), reafirmam o 
direito constitucional ao território tradicional. Em 2013, o covarde assassinato da jovem 
liderança Terena Oziel Gabriel ocorreu no contexto da negação do direito ao território e da 
violência ao povo terena. Os interesses agrários e coloniais sobre seus territórios são 
representadas no cenário nacional pela ilegal tese do “marco temporal”, que desconsidera a 
Constituição de 1988 e, portanto, esta tese deve ser refutada pelo STF, conforme solicitado pela 
APIB (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil). As decisões judiciais e a política do governo 
atual impedem o acesso ao território tradicional, conforme determina a Constituição Federal e 
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os mecanismos internacionais de Direito Humanos. A anulação da demarcação pela via judicial, 
após o trâmite administrativo já realizado, é uma prática neocolonial e de limpeza étnica.  

Palavras-chave: Direito ao Território Tradicional. Terena. Terra Indígena Buriti. 
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Resumo: O conhecimento e a sabedoria sobre a confecção de louças de barro se estendem ao 
longo de séculos nas comunidades quilombolas do Carmo e Santa Luzia do Maruanum, 
localizadas no distrito do Maruanum, no município de Macapá, no Estado do Amapá. Todo 
processo de elaboração das peças segue ritos e crenças locais que se misturam as ancestralidades 
indígenas e africanas da região, elas resgatam o próprio passado no presente e a sobrevivência 
comunitária de geração em geração. Quando se pensa em subsistência comunitária as “mulheres 
louceiras” (como são conhecidas) são retratadas pelos próprios moradores como pilares 
familiares de coletividade que se segmentam nesses quilombos. A ideia de direito à vida está 
associada ao movimento que as comunidades quilombolas executam para criar as suas 
estratégias de subsistência em um mundo deslocado dos mecanismos de produção de 
excedentes das sociedades modernas.4 Nessa perspectiva buscou-se discutir a importância das 
louceiras do Marunaum para assegurar o direito à subsistência das comunidades do Carmo e 
Santa Luzia do Maruanum. Durante a realização da pesquisa foi utilizado o método exploratório 
de natureza qualitativa, com aplicação de técnica de pesquisa bibliográfica e documental, a 
partir do Laudo Antropológico da Comunidade de Santa Luzia do Maruanum, como também 
se procedeu a pesquisa de campo, in loco  5. Pode-se constatar que a prática cultural das 
mulheres louceiras do Maruanum faz parte do cotidiano comunitário e que até os dias atuais os 
objetos confeccionados são vendidos ou trocados no seio comunitário, tais como as panelas e 
alguidares, em especial o fogão de barro para cozimento de alimentos, o que na visão dos 
comunitários moradores reduz a necessidade de consumo de gás de cozinha. Os objetos 
confeccionais também são vendidos em outras localidades do Amapá e até mesmo para pessoas 
residentes em outros estados, ou seja, gera renda de subsistência às famílias juntamente com a 
venda e consumo da farinha de mandioca. 
Palavra-Chave: Comunidades quilombolas. Tradição Ceramista. Economia de subsistência. 
Direito à vida. 

 
1Professora Adjunto da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), Doutora pelo Programa de Pós-Graduação 
em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PPGD/PUCPR). Julimpedro@gmail.com; 96 
991248066. 
2Professora do Instituto Federal do Amapá (IFAP), Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Educação pela 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PPGA/PUCPR).  celia.amapa@hotmail.com; (96) 981353284.  
3Doutora em Direito pela PUCPR. Pós-Doutoranda em Direito Agrário pela UFG, bolsista convênio 
CAPES/FAPEG, processo nº 88887.616496/2021-00 (PDPG). 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). Correio eletrônico: annepimentel@ufg.br.   
4 O recorte teórico do direito à subsistência será fundamentado na pesquisa desenvolvida pela terceira autora 
durante a construção de sua tese, defendida em 2020, na PUCPR. 
5A coleta de dados in loco nas comunidades foi realizada durante a elaboração de Tese da primeira autora defendida 
em 2021 e da segunda autora defendida em 2020, ambas foram devidamente autorizadas pelo Comitê de Ética da 
PUCPR. 
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POVOS JURUNA E ARARA DA VOLTA GRANDE: UMA ANÁLISE SOBRE A 
IMPOSIÇÃO DA UHE BELO MONTE E DO HIDROGRAMA DE CONSENSO NO 

RIO XINGU 

 

Bruna dos Santos Trindade1  
Erika de Sousa2 

 
Resumo: A pesquisa em questão tem como finalidade principal demonstrar a violação de 
direitos dos povos Arara da Volta Grande e Juruna (TI’S Arara da Volta Grande e Paquiçamba) 
decorrentes da imposição de grandes empreendimentos na Amazônia, como a Usina 
Hidrelétrica (UHE) Belo Monte e o Hidrograma de Consenso (HC) proposto pela 
concessionária Norte Energia S/A para mitigar os impactos aos povos Arara da Volta Grande e 
Juruna (Yudjá). A operação da UHE de Belo Monte é o resultado fiel do desmanche de 
legislações ambientais, convenções internacionais e da própria Constituição Federal de 1988. 
Um projeto de “desenvolvimento” que se arrastou desde à época da Ditadura Civil-Militar 
(1964-1985), mas que ganhou força em 2001 em decorrência dos apagões elétricos pelo Brasil, 
razão pela qual tornou-se prioridade do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 
Atestado como inviável desde o início do processo de Licenciamento Ambiental, cujos Estudos 
de Impactos Ambientais apontaram a redução da vazão do Rio Xingu em cerca de 80%, que 
causariam danos irreversíveis aos povos residentes no seu entorno e à biodiversidade. Diante 
do exposto, este estudo busca evidenciar as violações de direitos e responder a seguinte 
indagação: A imposição da construção UHE Belo Monte e a tentativa de implementação do 
Hidrograma de Consenso irrompe a teoria do etnodesenvolvimento, elaborada por Guilhermo 
Bonfil Batalla? Com o propósito de responder a referida indagação, propusemos três objetivos 
específicos: apresentar um breve contexto histórico de violações de direitos dos povos indígenas 
na Amazônia em decorrência da construção de grandes empreendimentos de infraestrutura; 
discorrer sobre a teoria do etnodesenvolvimento e as suas nuances; visibilizar a implementação 
da UHE de Belo Monte e do HC, e como esses processos impositivos têm violados direitos dos 
povos Juruna e Arara. Para tanto, este estudo se sustenta principalmente no pressuposto teórico 
do etnodesenvolvimento de Guilhermo Bonfil Batalla, de pesquisa bibliográfica e documental, 
além de informações resultantes de Ações Civis Públicas movidas contra a concessionaria da 
UHE (Norte Energia S/A), objetivando identificar as violações aos povos Juruna e Arara 
atingidos pela UHE Belo Monte. É do conhecimento de uma parte da comunidade científica 
nacional e internacional, bem como de vários seguimentos da sociedade ocidental que a 
construção da UHE Belo Monte foi e tem sido mais um dos diversos danos à perda da 
biodiversidade amazônica, sobretudo, aos direitos humanos de povos indígenas e outros povos 

 
1 Mestranda em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da 
Universidade Federal do Pará (NAEA/UFPA). Especialista em Direito Ambiental pelo Centro Universitário do 
Estado do Pará (CESUPA/ESA). Especialista em Direito Agroambiental pelo Centro Universitário do Estado do 
Pará (CESUPA/ESA). Advogada. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3020-8326. E-mail: 
brunastrindade@outlook.pt. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido do Núcleo de 
Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará (NAEA/UFPA). Mestra em Uso Sustentável de 
Recursos Naturais em Regiões Tropicais, na área de Ciências Ambientais. Engenheira Ambiental. 
ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-9861-7628. E-mail: erika.sousa@naea.ufpa.br.  
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tradicionais residentes da floresta, cuja existência está intrinsecamente ligada a terra e a água. 
Portanto, Belo Monte permanece sendo um conglomerado de violações e de imposição de um 
desenvolvimento exógeno, desrespeitando a territorialidade e a ancestralidade dos povos 
indígenas do Xingu.  

 

Palavras-chave: Amazônia. Belo Monte. Arara da Volta Grande. Juruna do Paquiçamba. 
Etnodesenvolvimento.   
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RACISMO AMBIENTAL, DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA E O 
DIREITO AOS TERRITÓRIOS TRADICIONAIS 

 
Kelly Cristina Alves Massuda1 

Camila Maiara Barbosa2 
Liana Amin Lima da Silva3 

 
Resumo: A pesquisa é construída a partir da compreensão do racismo ambiental e a sua 
manifestação na injustiça social decorrente da colonialidade do poder que encontra justificativa 
no que se compreende por necropolítica e dentro disso, corrobora para a ratificação das 
violações dos direitos constitucionais a territorialidade de povos tradicionais e indígenas, assim 
como de populações urbanas à moradia. Pode-se entender o racismo ambiental como decorrente 
da injustiça social que acarreta nas desigualdades e injustiças ambientais recaídas sobre negros, 
povos indígenas e populações tradicionais (tais como ribeirinhos, extrativistas, geraizeiros, 
pescadores, pantaneiros, caiçaras, vazenteiros, ciganos, pomeranos, comunidades de terreiro, 
faxinais, quilombolas etc.) que se defrontam com o que autores referenciados denominam de 
“chegada do estranho”. Tais “estranhos” se configuram nos grandes empreendimentos 
desenvolvimentista – barragens, projetos de monocultura, carcinicultura, maricultura, hidrovias 
e rodovias; responsáveis pela expropriação de seus territórios, desorganização de suas culturas 
ou mesmo a expulsão e aglomeração dessas populações em favelas nas periferias urbanas, 
quando não os forçam também a conviver com um cotidiano de envenenamento e degradação 
de seus ambientes de vida, estratégias essas consolidadas pelo processo de necropolítica. É o 
racismo estrutural, promovido pela colonialidade do poder decorrente dos processos de 
colonização, que nos faz naturalizar a vulnerabilização de uma parcela significativa da 
população brasileira, concentrando-a numa sub-cidadania desumanizada e inferiorizada do 
ponto de vista biológico, intelectual e ambiental, o qual compreende o problema central desta 
pesquisa. O desenvolvimento da pesquisa se dá por meio da  análise bibliográfica de produções 
acadêmicas nesse sentido a partir de referenciais teóricos decoloniais. Será utilizado o método 
de abordagem hipotético-dedutivo, que possui como ideia central a elaboração de hipóteses, 
que pretendem responder a um problema principal. Pretende-se a partir dessas considerações 
iniciais provocar o interesse pela identificação dessas ocorrências, fomentar a discussão dos 
diversos casos de racismo ambiental e possibilitar a proposição, em cada caso, de ações voltadas 
à diminuição dessas ocorrências. Espera-se como resultado da pesquisa, a reflexão da 
associação entre o racismo ambiental e as violações dos direitos constitucionais a 
territorialidade e à moradia, configurando a necropolítica.  

 
Palavras-chave: Racismo ambiental. Necropolítica. Territorialidade. Direito Constitucional à 
Moradia.  
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TERRA ANCESTRAL, ETNODESENVOLVIMENTO DE POVOS TRADICIONAIS E 
A CHEGADA DO AGRONEGÓCIO EM DIVERSAS REGIÕES DO CERRADO: 

DESENCONTRO LEGISLATIVO?  
 

Caroline Leite de Camargo1 
Celany Queiroz Andrade2 

 
Resumo: O Cerrado brasileiro representa um dos maiores biomas existentes no país, estando 
presente em diversos estados. Além de suas riquezas naturais, há a presença de povos 
tradicionais, como o Parque Estadual do Jalapão, em Tocantins. O modo de vida dessas pessoas 
segue a tradição deixada pelos ancestrais, incluindo povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos. 
O fato de o Cerrado ainda não ser considerado legalmente como patrimônio nacional dificulta 
a manutenção de suas riquezas naturais e a região tem atraído olhares de grandes 
empreendimentos, tanto na área de exploração do ecoturismo, como do agronegócio, no 
entanto, embora exista legislação, como no caso do MATOPIBA, incentivando um 
desenvolvimento sustentável, com preservação do bioma e sua população tradicional, na 
prática, nem sempre a chegada de empreendimentos significa melhoria na qualidade de vida 
das pessoas que viveram suas vidas inteiras no lugar, posto que não raro são retirados de suas 
terras de forma violenta, ou ainda são explorados. É importante lembrar que desenvolver essas 
regiões, que possuem peculiaridades bastante específicas requer políticas públicas voltadas a 
promover e valorizar a cultura dos povos tradicionais e, ao mesmo tempo, propiciar geração de 
renda e dignidade para essas pessoas, que, durante tanto tempo viveram na região construindo 
conhecimentos dos mais diversos e interagiram com o meio ambiente sem colocá-lo em risco. 
É preciso entender que nem todos os povos se desenvolvem da mesma forma e há a necessidade 
de promover o etnodesenvolvimento, que respeita e valoriza a cultura e as tradições existentes. 
A pesquisa se desenvolveu através de revisão de bibliografia, com a utilização do método 
indutivo, tendo como principal objetivo analisar as legislações existentes de valorização de 
povos tradicionais no Cerrado, bem como políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da 
região, bem como acerca da chegada do agronegócio próximo a parques e áreas de preservação 
e como a legislação trata o assunto. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade. Responsabilidade ambiental. Cultura ancestral. Proteção 
legal. 
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CONFLITOS TERRITORIAIS INDÍGENAS E A EXPANSÃO DA FRONTEIRA 
AGRÍCOLA BRASILEIRA 

 

Maylon Silvestre Flores Fedrigo1 
Maycon Douglas Pereira Lemes2 

Sthefany Fernanda da Silva3 
Juliana da Silva Matos4  

 

Resumo: A presente pesquisa visa estabelecer uma relação entre a expansão territorial agrícola 
brasileira e a ocorrência de conflitos territoriais envolvendo os povos indígenas dos Estados 
que compõem a Amazônia Legal, ainda que esses conflitos não tenham sido amplamente 
divulgados e noticiados o problema em questão se dá na tentativa de se traçar uma necessidade 
expansão da fronteira a partir de conflitos territoriais e não por outros meios. Além disso, 
objetiva-se também analisar os impactos sociais da efetiva regularização fundiária das terras 
indígenas no atual cenário sócio-político brasileiro. A perspectiva teórico-metodológica da 
pesquisa se orienta pela concepção de Maria Tereza Fonseca Dias e Miracy Gustin, partindo-
se, ainda, da perspectiva do Direito como emancipação-dominação-resistência. Assim, serão 
utilizados dados qualitativos e quantitativos, tendo como foco a coleta de dados referentes aos 
conflitos ocorridos entre os anos de 2017 e 2019. Para tanto, serão utilizados como referencial 
os cadernos de conflitos agrários da Comissão Pastoral da Terra - CPT, que são devidamente 
registrados e documentados pelo Centro de Documentação Dom Tomás Balduíno. A pesquisa 
abordará, ainda, a composição dos espaços territoriais onde ocorrem os conflitos, o processo 
histórico de expansão da fronteira agropecuária na Amazônia, assim como o processo de 
elaboração dos dispositivos jurídicos que tratam sobre a posse e a propriedade. O objetivo deste 
trabalho é demonstrar como os conflitos ocorrem no âmbito agrário, sua relação com o Direito 
e seu aspecto social, além de demonstrar as concepções jurídicas sobre o tema e buscar os 
caminhos possíveis para a mitigação dos danos. Quanto aos resultados, busca-se demonstrar 
que a expansão da base agrícola relaciona-se diretamente com a ocorrência dos conflitos 
territoriais indígenas, especialmente, com aqueles ocorridos no território denominado de 
Amazônia legal. Em síntese, a título de resultados busca-se encontrar uma correlação entre a 
ocorrência de conflitos territoriais envolvendo indígenas e uma necessidade de expansão da 
base agrícola brasileira, uma forma de planejamento de expansão com base em conflitos.  Por 
fim, conceitos como o que vem a ser Direito serão tratados a partir da visão de Roberto Lyra 
Filho, artigos relacionados à expansão de fronteiras e conflitos também serão utilizados como 
se segue nas referências. 

Palavras-chave: Povos indígenas. Expansão da fronteira agrícola. Conflitos no campo. 
Regularização fundiária. 
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HISTÓRIA DAS POLÍTICAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA QUILOMBOLA 
DO ITERPA DE 1975 AOS DIAS ATUAIS 

  
Edvilson Filho Torres Lima 1 

  
.  

Resumo: Esta comunicação ocupa-se de fazer uma compilação das políticas de regularização 
fundiária quilombola realizadas pelo Instituto de Terras do Pará – ITERPA (de 1975 até os dias 
atuais): órgão criado por meio da Lei n.º 4.584. Por ser terra uma forma de riqueza, este trabalho 
já estaria justificado, pois é de fundamental importância a análise pormenorizada das formas de 
regularização e distribuição dessa riqueza (terra) ao longo da história do desenvolvimento 
democrático brasileiro. Contudo, formalmente, a pesquisa justifica-se devido o ITERPA ser um 
órgão executivo de regularização agrária, de produção histórico-documental e sociojurídica, 
além de representar relações humanas e de disputas de poder. Serão 
analisados documentos jurídicos e administrativos do ITERPA para se detalhar o transcorrer 
histórico das regularizações de terras quilombolas no Pará, além de se averiguar  a noção de 
posse agroecoecológica, conforme estudos de Benatti (2015), e de conhecimentos e saberes 
tradicionais, de acordo com Pose (1996), como pressupostos importantes e consideráveis no 
momento das regularizações das terras quilombolas. Os conceitos estruturantes são os: de 
regularizão fundiária quilombola; de povo tradicional e de posse agroecológica. Serão 
analisados, ainda, o organograma do órgão para saber onde está situado e interligado o 
departamento que cuida dos processos de regularização fundiária quilombola; a reforma 
institucional e regimental que ocorrera no ITERPA no ano de 2007 (buscando-se entender 
como essa impactou nos trabalhos do órgão); as 56 (cinquenta e seis) regularizações de terras 
de quilombos que aparecem no site oficial do órgão; assim como o transcurso histórico desses 
eventos na perspectiva do tempo presente. 

  
Palavras-chave: ITERPA. Quilombolas. Posse-Agroecológica. 
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O DIREITO AO TERRITÓRIO DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL GUARANI KAIOWÁ DA 
COMUNIDADE PANAMBI LAGOA RICA EM DOURADINA-MS 

 

Clevelee Sanabrio Isnarde 1 
Gabriel Dourado Rocha 2 

Liana Amin Lima da Silva3 
 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo a análise das violações e ameaças aos direitos do povo 
Guarani Kaiowá em Douradina-MS. A criação de reservas indígenas no sul de Mato Grosso do Sul 
ocorreu em um contexto de dispersão territorial do povo Guarani Kaiowá na região, por causa dos 
interesses agrários e coloniais sobre seus territórios. A invasão da Colônia Agrícola Nacional de 
Dourados sobre o território Panambi Lagoa Rica, com o avanço da agricultura monocultora, a expansão 
do desmatamento e a destruição da biodiversidade, acarretou diversas consequências negativas para os 
Guarani Kaiowá, que ainda persistem e lutam por sua existência digna. Apesar de já identificada e 
delimitada em 2011, uma sentença de 2016 afastou ilegalmente e ilegitimamente o reconhecimento do 
direito constitucional ao território tradicional, de maneira que atualmente apenas uma parte do território 
tradicional reconhecido é ocupada. Além de ser garantido pela Constituição Federal de 1988, o direito 
ao território comunitário é garantido na Convenção 169 da OIT, Declarações da ONU (2007) e OEA 
(2016) sobre os Direitos dos Povos Indígenas e na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos. O fundamento para a sentença que anulou a demarcação do território foi a imoral tese do 
“marco temporal”, que desconsidera a ocupação imemorial do território e deve ser afastada pelo STF, 
conforme manifestação dos advogados indígenas e do Procurador Geral da República (MPF), contrários 
à restrição de demarcações territoriais. Além deste fundamento, o juiz também usou uma tese restritiva 
acerca do renitente esbulho. O material empírico da presente pesquisa é o disponível na sentença 
publicada pela 1ª Vara Federal de Dourados, bem como material bibliográfico acerca da imemorial 
presença Guarani Kaiowá na região. A reflexão proposta no presente artigo parte da hipótese de que a 
anulação da demarcação pela via judicial, após o tramite administrativo já realizado, é uma prática 
neocolonial e de limpeza étnica. O referencial teórico é composto por bibliografia jurídica, antropológica 
e interdisciplinar acerca do direito ao território tradicional Guarani Kaiowá. Os resultados esperados são 
o fortalecimento na luta pela demarcação do território Panambi Lagoa Rica, conforme determina a 
Constituição Federal de 1988 e as normas internacionais sobre direitos indígenas. 

 

Palavras-chave: Direito ao Território. Guarani Kaiowá. Terra Indígena Panambi Lagoa Rica. 
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OS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS E O DIREITO À TERRA DOS 
INDÍGENAS: A REGULAÇÃO ATUAL E AS POSSIBILIDADES DE MAIOR 

SEGURANÇA JURÍDICA 
 

 
Lorena Fávero Pacheco da Luz1 

 
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo verificar a regulação sobre a ocupação, o 
domínio e a posse das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios em nome da União e, em 
especial, as atribuições conferidas aos serviços notariais e registrais. Conforme determina a 
Constituição Federal cabe ao Poder Judiciário e ao Conselho Nacional de Justiça o poder de 
fiscalização e a edição de atos normativos atinentes aos serviços notariais e registrais. Assim, 
foi editado o Provimento nº 70/2018, pelo Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a 
abertura de matrícula imobiliária e o registro de terras indígenas com demarcação homologada 
e registrada em matrículas de domínio privado incidentes em seus limites. Aos notários e 
registradores de todo o território nacional cabem observar a normativa e como agentes da 
regularização fundiária desempenham papel importante no alcance do direito de propriedade 
de todos. Assim, com a utilização dos métodos de pesquisa bibliográfico e documental, 
objetiva-se realizar uma revisão histórica sobre o direito à terra como um direito humano, as 
lutas indígenas para alcançar esse importante direito e a atuação dos serviços notariais e 
registrais para cumprimento no disposto no Provimento nº 70/2018 em contraposição à teoria 
do direito como efetividade. E, a partir dos ensinamentos, verificar como os serviços notariais 
e registrais, que tem a função precípua de conferir segurança jurídica, podem auxiliar os 
indígenas a ter importantes direitos assegurados, a exemplo do direito à terra. Conclui-se, no 
presente trabalho, que os serviços notariais e registrais possuem um procedimento descrito na 
lei para ser observado em relação à atribuição da propriedade, no entanto, em especial, em 
relação aos indígenas, essa regulação está sendo afastada para atender interesses outros, a 
exemplo da classe ruralista. 
 
Palavras-chaves: Direito à terra. Indígenas. Regularização Fundiária. Serviços notariais e 
registrais. 
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RESERVA EXTRATIVISTA VERDE PARA SEMPRE: PENSANDO 
POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  

 
Vinícius Machado da Silva1 

Assis da Costa Oliveira2 
 

Resumo: A mobilização das comunidades ribeirinhas e extrativistas na década de 1980 e 1990 
apoiadas por movimentos sociais, pesquisadores, organismo da Igreja Católica, e organizações 
não governamentais para enfrentar o avanço da exploração ilegal de madeira e o desmatamento 
na região entre o Xingu/Transamazônica/Rio Amazonas e Tapajós, levou a uma ação coletiva 
de defesa das florestas tropicais, lagos e rios com a proposição da criação de áreas comunitárias 
de uso exclusivo das comunidades. Com a entrada em vigor da Lei No 9.985/2000 e após graves 
conflitos entre as comunidades locais e madeireiros, acirrados a partir de 2002, as comunidades 
locais da região e organizações não governamentais mobilizaram-se pela criação da Reserva 
Extrativista Verde Para Sempre (RESEX-VPS), no 8 de novembro de 2004, com área 
aproximada de 1.289.362,78 hectares. Na configuração fundiária no interior da RESEX-VPS 
(ARNAUD, 2019) encontramos glebas estaduais e federais, sobre tais glebas teremos 
documentos fundiários que deram suporte aos Planos de Manejo Florestais Sustentáveis 
(PMFS) no passado, títulos expedidos pelo órgão de terras do Estado do Pará, hoje sendo o 
Instituto de Terras do Pará (ITERPA) e outros documentos fundiários expedidos pelo INCRA. 
O Cadastro Ambiental Rural (CAR) pode neste caso ter como base documentos fundiários de 
posse e ou título. Isso gerou um contexto de sobreposição de territorial (BRITO, 2020) que 
ocasiona conflitos no interior da RESEX-VPS. Mediante esse quadro desenvolvemos a seguinte 
questão: quais as estratégias de ações coletivas que auxiliam na segurança jurídica-fundiária 
para os comunitários da RESEX-VPS?  Utilizamos uma abordagem multimetodologia, 
construir essa solução utilizando a pesquisa bibliográfica, documental, jurisprudencial, estudo 
de caso e trabalho de campo, buscando levantar dados para construir propostas de soluções para 
a questão fundiária da RESEX-VPS. A partir disso apresentamos codireções preliminares: 1) a 
importância de construir com os sujeitos que estão diretamente envolvidos nesse processo; 2) 
por meio de uma abordagem multidisciplinar com o intuito de expandir a nossas possibilidades 
de reflexão/ação; 3) tendo a parceria multeinstitucional como uma base, uma tentativa de 
mobilização de instituições de entro e fora do Estado, com o fim de multiplicar nosso alcance 
e coordenação. Por fim, salientamos que essa pesquisa está em desenvolvimento e, logo, 
aprestamemos mais resultado.   

       

PALAVRAS-CHAVE: Sobreposição. Multidisciplinar. Multimetodologica. RESEX-VPS.  

  

 

 
1 Doutorando em Direito pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Mestre em Antropologia e Bacharel em 
Direito ambos os títulos pela UFPA. E-mail: vinicius_s.m@hotmail.com.           
2 Professor da Faculdade de Etnodiversidade e do Programa de Pós-Graduação em Direito e Desenvolvimento na 
Amazônia, ambos da Universidade Federal do Pará. Doutor em Direito pela Universidade de Brasília. E-mail: 
assisdco@gmail.com  
 



69 
 

 

RESISTIR PARA EXISTIR, A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NECESSÁRIA 
PARA UMA POLÍTICA AGRÁRIA 

Resigno Barros Lima Neto1 
Eriberto Francisco Bevilaqua Marin2 

 

Resumo: O presente artigo propõe em fazer uma correlação dos estudos em amadurecimento 
na disciplina Reforma Agrária e Política Agrícola, deste ano de 2021, ministrada pelo ilustre 
Professor Dr. Diego Diehl juntamente com a revisão bibliográfica acerca do tema para 
compreensão do percurso histórico compreendido de transição e implementação da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e a sabotagem das possibilidades do 
que é compreendido como políticas agrícolas e sua (in) eficácia/ (in) eficiência propositiva. 
Uma falsa perspectiva de desregulamentação estatal. Juntamente com a ausência de 
reconhecimento das pastas ministeriais como complementares usadas como subterfúgio para 
falsear momentaneamente uma política de governo com índices ficcionais. Se estão atreladas 
diretamente ao plano de eficácia jurídica, segurança jurídica e/ou são meros instrumentos para 
categorização de estereótipos de exclusão. Tendo como objetivo fazer emergir reflexões críticas 
não só sobre o valor do que é produzido, mas sobre o que é valorado dentro de todas as relações 
envolvidas, considerado também nesse artigo o valor que é atribuído como inexistente de 
responsabilidade para obtenção de maiores quantias de lucro. Fazendo assim necessária a 
análise da implementação da Reforma Agrária como sendo uma possibilidade de resolução das 
desigualdades de acesso à terra e/ou como uma estrutura utilizada como impedimento de acesso 
à terra por aqueles/aquelas que tem seu direito garantido dentro dos instrumentos legais. Não 
obstante é necessário o enfrentamento da linguagem jurídica, filologia jurídica, para 
enfrentamento das questões fundamentais para garantia desses direitos e não como óbices ao 
seu acesso. Questões essas que devem ser superadas e não utilizadas como ruídos linguísticos 
para esse retardamento. Sejam de caráter objetivo ou subjetivo, traçando um paralelo sobre os 
saberes partilhados e apreendidos, assim como das vivências distintas compreendidas no 
mesmo espaço temporal. Tendo como foco o enfrentamento dos instrumentos de dominação 
utilizados como reguladores da sociedade em uma ordem perversa. Objetivamos assim não só 
evidenciar as outras possibilidades de implementação da política agrícola junto com a política 
fundiária, mas trazer também a reflexão sobre as construções possíveis e vivenciadas pelas lutas 
sociais, principalmente as que estão diretamente atreladas à terra.  
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A DESAPROPRIAÇÃO AGRÁRIA DE IMÓVEIS PRODUTIVOS QUE 

DESCUMPREM A FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE 

 
Dayane de Araújo Silva1 

 
 
Resumo: A Constituição Federal (CF) preceitua que os imóveis rurais cumprem a sua função 
social quando atendem, entre outros requisitos (todos atendidos simultaneamente), a “utilização 
adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente” (art. 186, II, CF). 
Todos os imóveis rurais devem cumprir a função social, sob pena de sofrer desapropriação (art. 
184, CF). Entretanto, consta no 185, II, da CF, que “São insuscetíveis de desapropriação para 
fins de reforma agrária: (...) II - a propriedade produtiva”. Há, dessa maneira, uma aparente 
contradição, considerando que o conceito histórico de produtividade (Estatuto da Terra e 
Instruções Normativas do INCRA) é um conceito econômico, e essa visão econômica foi 
ratificada pela Lei 8.629/1993 (regulamentada, hoje, pela Instrução Normativa INCRA 
11/2003). Considerando a aparente contradição, o problema da pesquisa é o seguinte: imóveis 
rurais que atingem os graus de utilização da terra e de eficiência na exploração (produtivos) e 
que não cumpram a função socioambiental da propriedade podem ser desapropriados, por 
interesse social, para fins de Reforma Agrária? A hipótese é positiva, porque se trata de 
contradição meramente aparente. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um 
direito de todos (difuso), inter-relacionado com todos os demais direitos, e essencial para a 
sobrevivência da humanidade e dos demais organismos vivos que habitam a Terra. Não é 
possível, conforme uma interpretação sistemática e estruturante da Constituição, que exista 
produtividade com desrespeito ao meio ambiente. Só há produtividade social, ou produtividade 
protegida que cumpra a função social. O objetivo da pesquisa é apresentar uma interpretação 
sistemática da Constituição e uma crítica às interpretações que não admitem a desapropriação 
de imóveis produtivos que descumpram a função socioambiental da propriedade. O método 
utilizado é o dedutivo, e a pesquisa é bibliográfica. O referencial teórico foi dividido em duas 
partes, uma dedicada à interpretação constitucional, que se segue a Teoria Estruturante do 
Direito (Friedrich Müller), e outro dedicado ao Direito Agrário (Carlos Marés), sendo as duas 
principais referências. O resultado esperado é a apresentação de argumentos sólidos e 
contundentes, fruto de uma intepretação sistemática da Constituição e metódica estruturante 
(direcionada a resolução de casos concretos, reconhecendo a insuficiência da literalidade para 
a construção da norma jurídica, que é composta do programa da norma e do âmbito da norma), 
para justificar a desapropriação de imóveis produtivos que não cumpram normais ambientais, 
não cumpram a função ecológica da propriedade. E a conclusão é pela constitucionalidade da 
desapropriação de imóveis produtivos que não respeitam o meio ambiente. 
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ATIVOS E PASSIVOS AMBIENTAIS NA DESAPROPRIAÇÃO AGRÁRIA 
 

Alysson Maia Fontenele1 
Marcelo Budal Cabral2 

 
Resumo: A Constituição Federal preceitua (art. 184) que a desapropriação por interesse social, 
para fins de reforma agrária, só pode ocorrer, entre outros requisitos, mediante o pagamento da 
justa indenização. O art. 12 da Lei 8.629/93, incorporando a jurisprudência sobre essa questão, 
define justa indenização como o valor de mercado do imóvel, e esse valor sempre é obtido 
através de uma soma de elementos. Há um valor destacado para cada elemento indenizável 
(terra nua, produção de vegetais (culturas), construções, instalações, semoventes, entre outros). 
Os passivos e ativos ambientais são atributos que podem influir (significativamente) no valor 
de alguns desses elementos, ou podem ser valorados à parte. Os atributos da natureza (ou 
recursos ambientais) como florestas naturais, reservas legais, áreas de preservação permanente 
e água, quando preservados ou degradados, modificam o valor de mercado do imóvel. O ativo 
ambiental é possível exemplificar com uma reserva legal preservada, com ou sem plano de 
manejo aprovado. E o passivo ambiental, com o custo de recuperação ambiental de uma Área 
de Preservação Permanente degradada ou de uma Reserva Legal. Nesse contexto, indaga-se: os 
ativos e passivos ambientais devem ser considerados no valor da justa indenização (para se 
agregar (ativo) ou para se abater (passivo) um valor à justa indenização)? A hipótese é positiva, 
considerando que, em razão da função ecológica da propriedade, os passivos ambientais 
constituem obrigações propter rem, devendo ocorrer o abatimento, e, para os ativos ambientais, 
por já integrarem o valor de mercado do imóvel. O passivo ambiental já foi deliberado pelo 
TCU, acórdão 1362/2004/Plenário (determinando a sua consideração), e há diversas decisões 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admitindo que seja descontado da indenização. Para o 
ativo ambiental, a exemplo de uma indenização destacada para a vegetação em Área de 
Preservação Permanente (mesmo sem utilização econômica), há enormes divergências. O tema 
ainda ganha destaque com a revisão da norma ABNT 14653-3 (específica para a avaliação de 
imóveis rurais), realizada em 2019, que passou a exigir (itens 7.3.2.9 e 10.1.3) que o avaliador 
declare no laudo se a avaliação considerou ou não a existência de ativos e passivos ambientais. 
O objetivo, portanto, é investigar se os ativos ou passivos ambientais podem ser considerados 
no valor da justa indenização e como deve ocorrer a avaliação desses elementos. A pesquisa é 
bibliográfica e jurisprudencial. A abordagem é hermenêutica (filosófica e jurídica), em diálogo 
com o Direito Ecológico e Agrário – superação do antropocentrismo e concretização da função 
socioambiental ou ecológica da propriedade –, na perspectiva de uma ontologia da compreensão 
(histórica e linguística, que possibilitam uma pré-compreensão ambiental e agrária) para a 
atribuição de sentidos corretos ao direito. O método é o hipotético-dedutivo, e o marco teórico 
é a hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer, que significa, em síntese, iniciar um 
diálogo (uma estrutura de perguntas e respostas) com aquilo que deve ser compreendido. O que 
se espera com a pesquisa é uma construção interpretativa, uma compreensão e a explicitação 
da resposta correta (adequada à Constituição) acerca dos passivos e ativos ambientais na justa 
indenização agrária.  
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IMPACTOS DA PARALISIA DA REFORMA AGRÁRIA 
 
 

Gilda Diniz dos Santos1 
Maria Cristina Vidotte Blanco Tárrega2 

 
Resumo: Os riscos de ruptura democrática pelos quais o Brasil passa, com importante 
acontecimento político em 2016, então travestida com suporte legal e jurídico nos trazem 
reflexos negativos em todas as áreas, desde a saúde, educação, proteção às relações de trabalho 
ou benefícios previdenciários; e diversas paralisações de políticas públicas ou retrocessos de 
direitos garantidos. Essa condução é condicionada pelo neoliberalismo, que encontrou na busca 
máxima do capital, a revisão de tais relações. Ao observamos a execução da política pública da 
reforma agrária, a partir do dever do Estado de aferir o cumprimento da função social da terra, 
conforme art. 186 da Constituição Federal, há uma flagrante paralisia e bastante observável por 
dados expostos pelo próprio INCRA, autarquia federal responsável pela política agrária. Além 
da não desapropriação de áreas, descumpridoras da função social, há ordens expressas de 
paralisia de qualquer procedimento administrativo de vistoria de fiscalização, nos termos da Lei 
8.629/1993. A atuação omissiva, além de contribuir para eventuais danos ambientais também 
paralisia o objetivo de alcançarmos dados que alimentam o Sistema Nacional de Cadastro Rural 
– SNCR e a partir desses termos uma dimensão real da composição dos imóveis rurais, o que 
possibilitaria o estudo e desenvolvimento de outras políticas públicas, como educação ou 
transporte, por exemplo. E, finalmente, a impossibilidade de criação de projetos de 
assentamento e o direcionamento dessas áreas às famílias de trabalhadores rurais sem terra, 
sendo uma das alternativas de manter as famílias no campo e produção agropecuária, 
fortalecendo a agricultura familiar, fornecedora de 70% do produto consumido de alimentos no 
Brasil. A proposta do presente trabalho é, a partir contexto político e econômico, apresentação 
de dados e revisão bibliográfica crítica, demonstrar como esse encolhimento da execução da 
reforma agrária no Brasil dialoga com a opção política e econômica de desenvolvimento que 
universaliza e incentiva um modelo de produção em detrimento do outro, trazendo prejuízos 
que vão desde a fome aos danos ambientais. A conclusão que se antecipa é que a paralisação 
da política pública de reforma agrária atinge não somente às famílias de trabalhadores rurais 
sem terra, mas toda a sociedade brasileira. 
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PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM AÇÕES POSSESSÓRIAS E O 

DESCUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA TERRA EM RAZÃO DO TRABALHO 

ANÁLOGO AO ESCRAVO 

 

Herena Neves Maués Corrêa De Melo1 
Reginaldo Da Motta Corrêa De Melo Junior2 

 

Resumo: As ações possessórias com pedido de tutela antecipada em áreas rurais, ajuízadas nas 
Varas Agrárias das Justiças Estaduais, devem em razão da legislação em vigor ser analisadas 
sob o manto do cumprimento da função social da propriedade rural, previsto no art. 186 da 
Constituição Federal de 1988 (CF/88), ressaltando-se que os quatro requisitos são cumulativos. 
Como pergunta de pesquisa pretende-se responder: Em que medida a análise das ações 
possessórias pelo juiz agrário devem ter como parâmetro o Art.186 da Constituição Federal de 
1988, identificando o trabalho análogo ao escravo como impeditivo do deferimento da 
manutenção ou reintegração possessória? Neste sentido, como objetivo geral apresenta-se: 
construir equivalência de parâmetros hermenêuticos para as tutelas antecipadas em sede de ação 
possessória com base na sociofuncionalidade exigida pelo Art.186, IV da CF/88. Em sede de 
objetivo específico, propõe-se: Analisar o papel do Ministério Público do Estado como fiscal 
da ordem jurídica, no momento em que couber se manifestar nas ações possessórias de áreas 
rurais, nos termos do Art. 178 do CPC de 2015 em relação a existência de trabalho análogo ao 
escravo, nos termos do 149 do CPB. Assim, a partir da hermenêutica Constitucional e do 
método sistemático de interpretação, como referencial teórico e, a partir da metodologia 
qualitativa exploratória, e bibliográfica, entende-se  a indispensável verificação do 
cumprimento de todos os requisitos da função social da posse agrária, previstos no Art. 186 da 
CF/88, os quais coincidem com a função social da propriedade rural, quais 
sejam,  aproveitamento racional e adequado; utilização adequada dos recursos naturais 
disponíveis e preservação do meio ambiente; observância das disposições que regulam as 
relações de trabalho; exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 
Como resultados preliminares, compreende-se que o promotor de justiça ao opinar nestes feitos 
possessórios, obedecendo o princípio da segurança jurídica, deverá observar, se nos casos em 
análise, não há pratica do trabalho escravo contemporâneo pelo autor da ação possessória. O 
inciso IV, do Art. 186, ao norte mencionado, impõe que a exploração da terra deve favorecer o 
bem estar dos trabalhadores, o que vai diretamente de encontro à redução de trabalhadores à 
condição análoga a de escravo. Neste sentido, a tutela antecipada de proteção possessória, em 
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quaisquer das modalidades (reintegração e manutenção) deverão ser alvo de negativa na opinião 
ministerial e proteção judicial estatal. 
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REFLEXÕES ACERCA DA FUNÇÃO SOCIAL DA TERRA  

 

 

Vitor Gabriel de Paula Moraes1 
Renata Martins Vasconcelos2 

 

Resumo: O objeto da pesquisa em tela é o estudo e pesquisa da função social da terra. Tem por 
objetivo geral analisar criticamente esse instituto, assim como visualizar suas fontes histórico-
sociológicas até a contemporaneidade. A metodologia utilizada é a histórico-dialética, por meio 
da revisão bibliográfica, com a utilização de livros, artigos, dissertações e teses. A função social 
da terra sempre foi tema de bastante discussão quando vista por meio do instituto da 
propriedade, assim como, quando se toca na temática dos alimentos para a sociedade. O mundo 
contemporâneo, globalizado e mercantil por muitas vezes coloca a função social em uma 
posição secundária, vislumbrando apenas as margens de lucros, traço herdado da influência do 
patrimonialista Código Napoleônico, trazendo um viés de desigualdades sociais e econômicas 
no campo, onde poucos possuem grandes propriedades e muitos possuem o mínimo para 
sobreviver. Nesse cenário, as mazelas são inúmeras, tanto para a sociedade de um modo geral, 
que corre o risco da grande concentração de mercantilização em determinados grupos restritos, 
mas também ambiental, ora, bastando analisar que a função social além de princípio jurídico 
intrínseco, trata também do bem comum social, onde com a preservação da terra e seu devido 
uso. Como também, para dar aos que necessitam, condições dignas de vida e trabalho, já que, 
uma grande parcela da população brasileira atualmente vive do campo. O tema é pertinente, 
haja vista, que a problemática tem raízes históricas no Brasil, trazendo para a discussão aspectos 
políticos, sociológicos, históricos e jurídicos. 

 

Palavras-chave: Direito agrário. Função social. Terra. Propriedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES)- Curso: Direito. vitordepaula454@gmail.com. 
2 Mestra em Direito Agrário pela UFG, advogada. renatamartinsvasconcelos@hotmail.com 



77 
 

 

REFORMA AGRÁRIA EM CUBA 

Anne Geraldi Pimentel1 
Juliana de Oliveira Sales2 

Maria Cristina Vidotte Blanco Tárrega3 
 

Resumo: Após o triunfo da Revolução de 1959, Cuba começou seu processo histórico de 
construção de uma sociedade e de um Estado socialista, momento em que enfrentou as elites 
agrárias do país para implementar as reformas necessárias para a formação de uma sociedade 
mais justa e igualitária. Isso não se deu sem oposição dos EUA, que impôs sanções e guerras 
biológicas à maior ilha caribenha, que perduram até os dias de hoje. Mesmo enfrentando esses 
desafios, o país levou a cabo uma das reformas propostas pela revolução, a agrária. Assim, a 
partir da Constituição de 1940, que já possuía um dispositivo sobre controle de acumulação de 
propriedades fundiárias, Cuba promulgou as leis de reforma agrária, que regulamentavam um 
controle rígido dos hectares de terras que uma propriedade poderia possuir, e as que estivessem 
acima do permitido, foram desapropriadas, com previsão de indenização aos expropriados. 
Essas terras se tornaram públicas, pertencentes ao povo cubano e administradas pelo Estado. 
Muitas delas se tornaram, durante a década de 1970, Fazendas Estatais. Desde este período, 
Cuba vem implementando políticas de distribuição de terras, principalmente após o período 
especial, quando precisaram reaprender a produzir alimentos para um povo que estava faminto, 
pois com a perda das relações com a URSS, os EUA acentuaram o bloqueio, tornando o 
comércio, mesmo de compra de alimentos, impossível para o governo cubano. Assim, tem-se 
como objetivo, traçar historicamente a trajetória das reformas que o governo cubano vem 
implementando desde 1959 até o presente, marcada pela promulgação de uma nova 
Constituição no ano de 2019; bem como, verificar em que medida essas reformas foram 
importantes na adoção de uma nova forma de produção de alimentos, a agroecologia. Para isso, 
foi escolhida a metodologia de pesquisa exploratória-descritiva, com o uso da técnicas de 
pesquisa bibliográfica, para dar sustentação teórica para melhor compreensão do tema, e a 
pesquisa documental, que se refere à legislação e regulamentações, decretos, resoluções, entre 
outros, que se refiram ao tema. Como resultado preliminar, aponta-se que após o triunfo da 
Revolução, Cuba veio realizando medidas necessárias para uma reforma agrária popular e, 
ainda hoje, mantém políticas para a distribuição de terras em usufruto à população cubana, o 
que corroborou para a adoção de uma outra forma de agricultura e alimentação, construída após 
a crise do período especial, década de 1990, a chamada Revolução Agroecológica. 

Palavras-chave:  Reforma Agrária. Cuba. Revolução de 1959.  Agroecologia.  
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TERRA, VIDA E REFORMA AGRÁRIA: ROTAS DESCOLONIAIS PARA A 
SUPERAÇÃO DO NEOEXTRATIVISMO NO BRASIL 

 

 

Katya Regina Isaguirre-Torres1 
Gabriel Vicente Andrade2 

Matheus Antunes Riguete3 
 
Resumo: Da terra extraem-se os frutos da vida, os quais garantem a existência da humanidade. 
Sendo essencial à garantia de sobrevivência, espera-se que a distribuição deste recurso se 
estabeleça de maneira democrática, garantindo e efetivando o direito humano à terra e ao 
território em suas dimensões ecológica, social e cultural. Em contrapartida, embora a 
Constituição Federal de 1988 tenha reconhecido como um objetivo fundamental a erradicação 
da pobreza, a promessa de existência digna se mostra ilusória. Em um país no qual 1% dos 
proprietários exerce domínio sobre quase metade (45%) das áreas rurais, verifica-se a existência 
de uma estrutura que remonta ao período colonial, panorama este que se estabelece como objeto 
da presente pesquisa e demonstra sua relevância. O acesso popular à terra, 33 anos após a 
promulgação da “Constituição Cidadã”, segue utópico. A concentração fundiária, consectária 
do modelo hegemônico de desenvolvimento, segue violando direitos fundamentais e mantém 
viva a exploração de classes subalternas, as quais não têm acesso a recursos e se veem obrigadas 
a trabalhar em condições de opressão, o que subverte a lógica constitucional. Simetricamente, 
o modelo de produção vigente, consubstanciado na América Latina através do neoextrativismo, 
submete a natureza a interesses econômicos e esvazia o sentido e a vinculação humana com a 
terra, transformando-a em massa a ser explorada para a acumulação de capital. Nesse sentido, 
o presente trabalho pretende recuperar o sentido da função socioambiental da terra como uma 
limitação à expansão capitalista contemporânea, objetivando traçar rotas e alternativas 
descoloniais para a superação do atual modelo exploratório, investigando as potencialidades e 
problemáticas sócio-constitucionais que impedem o efetivo combate à concentração fundiária 
e inviabilizam a reforma agrária no Brasil. Para tanto, buscar-se-á compreender a temática 
através de uma pesquisa bibliográfica, seguida de uma análise qualitativa de artigos científicos, 
textos empírico-teóricos e legislações a respeito do tema. Ademais, a pesquisa é comparativa, 
à medida que objetiva contrastar experiências de reforma agrária na América Latina, a fim de 
constituir um modelo capaz de orientar a política de distribuição, acesso à terra e ao direito de 
nela permanecer. Portanto, também se procede com a coleta de dados referentes à distribuição 
fundiária e ao contexto político que envolve a questão. Por conseguinte, salientam-se as 
contribuições de Sérgio Sauer – na análise da reforma agrária de mercado –, Carlos Marés – 
através da compreensão da função socioambiental da terra – e Maristella Svampa – em suas 
teorizações acerca do neoextrativismo –, para a identificação dos conflitos territoriais e um 
possível desenlace do nó-górdio da concentração agrária. Por fim, espera-se evidenciar a 
necessidade de uma política redistributiva de acesso à terra, pois este compreende um direito 
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fundamental, impedido pela concentração fundiária - sustentada pelos baldrames fixados pelo 
desenvolvimento colonial: a monocultura, os latifúndios, a exploração do trabalho e a 
submissão ao mercado internacional de commodities. Assim, preliminarmente, pode-se concluir 
que a efetivação dos princípios que movem a função socioambiental da terra, positivada pela 
Constituição, dependem de uma reforma agrária distinta da reforma de mercado, que viabilize 
a equidade no meio rural. 

 

Palavras-chave: Reforma agrária. Justiça Socioambiental. Sistemas Jurídicos Latino-
americanos. Neoextrativismo. 
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OS FEMINISMOS E A LUTA CONTRA O PATRIARCADO NO CAMPO  
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A (RE)EXISTÊNCIA DAS MULHERES MUNDURUKU DIANTE DOS IMPACTOS 
DE MEGAPROJETOS NOS TERRITÓRIOS INDÍGENAS DA BACIA DO TAPAJÓS1 

 
Maria Tereza Gonçalves Feitosa2 

Alessandra Korap Munduruku3 
Liana Amin Lima da Silva4 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar a situação das mulheres Munduruku 
atingidas por impactos de megaprojetos e conflitos socioambientais na região da Bacia do 
Tapajós, bem como a atuação da Associação de Mulheres Munduruku Wakoborun no cenário 
de luta anti-expropriação territorial, a fim de ressaltar o fortalecimento de sua identidade 
coletiva e a luta por seus direitos. É importante salientar essa relação em vista do patriarcado, 
do racismo e do capitalismo, posto que, comunidades indígenas e quilombolas são as principais 
vítimas de empreendimentos hidrelétricos, invasão de garimpeiros, madeireiros e da expansão 
do agronegócio, afetando principalmente as mulheres. Busca-se fazer essa análise com base, 
especialmente, em saberes, espaços e visões que são constantemente marginalizados, tomados 
e explorados. Neste contexto, vale frisar que as mulheres enfrentam diferentes ameaças, desde 
a violação de seus corpos-territórios à negação enquanto sujeitos políticos, dificuldades de 
acesso a políticas de assistência social, até a apropriação das narrativas e das discussões de 
gênero por parte das grandes empresas. A metodologia se ampara na investigación-acción 
participativa (IAP), de Fals Borda (1987), considerando os sujeitos da pesquisa e o 
protagonismo das mulheres, buscando a realização de entrevista semi-estruturada online com 
lideranças indígenas. O procedimento de pesquisa é o estudo de caso, por meio de levantamento 
bibliográfico e documental, com o estudo da Convenção 169 da OIT e do Protocolo de Consulta 
Munduruku e sua observância para garantia dos direitos de consulta e consentimento, e como 
as mulheres Munduruku se apoiam neste instrumento para defesa da autodeterminação diante 
das violações de direitos humanos sofridas, à luz da interseccionalidade.  

Palavras-chave: Impactos de megaprojetos. Mulheres Munduruku. Protocolo de Consulta 
Munduruku. Resistência. 
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AVANCE DEL AGRONEGOCIO Y CRISIS DEL ESTADO DEMOCRÁTICO DE 
DERECHO: EL AGRO NO ES POP, EL AGRO ES MACHO Y BIOCIDA 

 
Amanda Dias Verrone1 

Gisele Ricobom2 
 
 

Resumen: La manutención de la estructura heteropatriarcal de poder, recuperada y 
perfeccionada por el capitalismo a través de la división (hetero)sexual del trabajo, conlleva a 
una intensificación de la crisis sistémica de este modelo caracterizada por el conflicto 
insuperable entre la acumulación por desposesión del capital y la sostenibilidad de la vida. Una 
crisis permanente que en Brasil se inicia con la colonización y es sostenida actualmente por los 
representantes del capital transnacional, responsables por la perpetuación de una estructura 
agraria latifundista y concentradora de la propiedad de la tierra en manos masculinas. Frente a 
este escenario histórico, se puede afirmar que el Estado Democrático de Derecho en Brasil nace 
terrateniente y actualmente sobrevive ruralista, siendo que sus efectos presentan su dimensión 
más nefasta en las zonas rurales, donde el avance de la necropolítica es tan visual como 
necesario a la manutención de este modelo de organización social incapaz de generar la vida 
por sí mismo. Utilizando del análisis interdisciplinario y buscando aprehender la realidad como 
totalidad, el presente estudio propone un dialogo entre la teoría crítica del derecho, la cuestión 
agraria y el feminismo y pretende revelar como el avance del agronegocio representa el avance 
del control heteropatriarcal de la tierra y de la vida y del trabajo de las mujeres. En definitiva, 
objetiva visibilizar como este control cuerpo-territorial constituye parte fundamental de una 
estrategia ampliada de salvar un modelo civilizatorio crecentista, corporativo, antropocéntrico 
y masculino que agoniza en un planeta de bases materiales limitadas y cada vez más resentidas. 
Estrategia ya en marcha, pero que, en los gobiernos de bases autoritarias, recupera fuerza y 
compromete no solo el derecho de las mujeres a acceder y a buen vivir la tierra, sino que 
representa un retroceso del frágil horizonte democrático en el país, en la medida en que incita 
la muerte de todo aquello que se enfrenta a la acumulación del capital. Las tierras y las mujeres 
se revelan, por tanto, semilleros necesarios de un modelo biocida que está más vivo que nunca.  

 

Palabras-clave: Agronegocio. Derecho a la tierra. Heteropatriarcado. Democracia. 
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FEMINISMO CAMPONÊS POPULAR E PANDEMIA: O PAPEL CENTRAL DAS 

MULHERES CAMPONESAS DO PARANÁ NA DEFESA PELA VIDA 

 

Anna Caroline Kurten1 
Samara Visbiski Ribeiro2 

 
Resumo: O presente artigo pretende problematizar as relações patriarcais presentes na vida das 
camponesas, que dificultam o protagonismo das mulheres dentro de organizações populares e 
movimentos sociais. Nesse sentido, analisa-se o processo de elaboração teórica do Feminismo 
Camponês e Popular, ligado à inserção política das mulheres camponesas em torno do debate 
do patriarcado, da opressão de gênero e de raça, que leva em consideração o horizonte de luta 
das organizações camponesas por meio de uma abordagem popular e articulada à emancipação 
humana. Como fruto da percepção de que suas vozes e demandas eram invisibilizadas e negadas 
dentro dos espaços comunitários, familiares e das organizações populares das quais faziam 
parte - ainda, é possível observar que esses ambientes são mais hostis às mulheres negras - 
surgem espaços específicos para mulheres através da auto-organização das camponesas em 
torno de suas pautas, em busca de lugares com maior autonomia, liberdade, reconhecimento 
político e familiar. Enquanto exemplo de movimento protagonizado por mulheres, destaca-se o 
Movimento de Mulheres Camponesas, fundado em 2004, em decorrência do I Congresso 
Nacional do Movimento. Com o seu lema “Fortalecer a luta em defesa da vida” o MMC deixa 
evidente que a luta pelo fim da violência contra as mulheres é uma luta em defesa da vida, assim 
como a defesa do espaço rural enquanto espaço de cultura e sobrevivência. Assim, o encontro 
do campesinato, do feminismo e das pautas raciais não se restringe à superação do sistema 
patriarcal e capitalista, mas defende o espaço de terra/território, rejeitando o modelo de 
agricultura dominante representado pelo agronegócio, ao mesmo tempo em que questiona as 
relações patriarcais e raciais, que negam o protagonismo das mulheres. Esse aspecto evidencia 
que o Feminismo Camponês e Popular é fruto da identidade coletiva das mulheres em luta, uma 
vez que a luta contra o agronegócio é uma luta popular travada por camponesas e camponeses 
contra o capitalismo. Nesse âmbito, busca-se analisar, por meio dos métodos qualitativos e 
quantitativos, o papel central das mulheres dentro das organizações camponesas na luta em 
defesa da vida no contexto de pandemia causada pela Covid-19, que, embora se manifestem em 
diversas ações, neste trabalho a principal atividade a ser investigada, através da pesquisa de 
campo por meio da aplicação de questionário, é aquela relacionada à doação de alimentos, 
através da jornada “Mulheres pela vida, semeando a resistência contra a fome e as violências” 
e da campanha “Cultivar afetos, derrotar a violência”. Para tratar do protagonismo das mulheres 
em defesa da vida e no movimento de lutas, será realizado levantamento bibliográfico de artigos 
científicos e obras voltadas para essa temática, tendo como pressuposto epistemológico o livro 
“Mulheres – resistência e luta em defesa da vida” e o artigo “A resistência feminista e a luta 
pela vida na pandemia”. Dessa forma, procura-se demonstrar a crescente atuação das mulheres 
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camponesas dentro dos movimentos sociais a partir do fortalecimento e construção prática do 
Feminismo Camponês e Popular, bem como a importância das atividades que desenvolvem 
para indivíduos em situação de vulnerabilidade diante do contexto de pandemia. 

 

Palavras-chave: Feminismo Camponês e Popular. Camponesas. Covid-19. Lutas. 
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MULHERES QUILOMBOLAS E A LUTA PELO TERRITÓRIO NA PERSPECTIVA 
DO FEMINISMO DECOLONIAL 

 

Isadora Golim Campos1 
Thaisa Maira Rodrigues Held2 

 
 

Resumo: O presente trabalho objetiva analisar, do ponto de vista do feminismo decolonial, a 
luta das mulheres quilombolas pelo reconhecimento de seus territórios ancestrais. O feminismo 
decolonial, que também pode ser visto como uma das correntes do feminismo subalterno, surgiu 
do estudo da colonialidade de gênero de Maria Lugones, que através da ideia de colonialidade 
do poder desenvolvida Aníbal Quijano, aprofundou o debate por entender que o conceito do 
autor era insuficiente para compreender a questão de gênero, tendo em vista que este era visto 
sob uma ótica eurocêntrica e heteronormativa, diante disso Lugones aprofunda o tema e faz a 
intersecção entre raça, gênero e colonialidade. O feminismo decolonial se manifesta no contexto 
da América Latina, dando visibilidade às suas representações subalternas, às mulheres latino-
americanas, afrodescendentes, mestiças e indígenas, e neste cenário se enquadram também as 
mulheres quilombolas. No Brasil, as teorias e práticas decoloniais se desenham em discussões 
teóricas realizadas por teóricas mais clássicas, como Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro e 
contemporâneas, como Carla Akotirene, com a finalidade de abordar temas que mais se 
aproximam da realidade das mulheres brasileiras. Os fenômenos que dão suporte às teorias são 
vislumbrados pelas lutas cotidianas das mulheres negras, sobretudo as quilombolas, por direito 
ao reconhecimento de seus territórios - denegado pelo Estado e que potencializa as diversas 
violências, incluindo as de gênero. Estas práticas são protagonizadas por lideranças 
quilombolas no contexto privado e público e correspondem à noção de empoderamento 
feminino vinculado ao contexto coletivo. Para a análise da aplicação das teorias e dos 
fenômenos, foi utilizado o método dedutivo e como procedimentos metodológicos, a revisão 
bibliográfica e a análise de dados e documentos disponíveis. Conclui-se que o feminismo 
decolonial deve cada vez mais observar mais os fenômenos do que as teorias e que as 
resistências femininas no e pelo território quilombola passam por lutas pelo reconhecimento 
das identidades de gênero no intuito de mitigar as violências sobrepostas. 
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O DIREITO CONSTITUCIONAL À IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES E A 
VIOLÊNCIA SIMBÓLICA NOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA NO 

ESTADO DE GOIÁS:  DO PATRIARCADO À AGROECOLOGIA. 

Lorena Cristina Moreira1 

Resumo: Precisa afirmar a existência do direito de igualdade entre homens e mulheres, desde 
a Declaração Universal de Direitos Humanos (que antes era Direitos do Homem) e a sua 
história, até a CF/88. Precisa destacar a ausência atual de políticas públicas para as mulheres e 
o desmonte daquelas que já existem. Precisa falar sobre as múltiplas jornadas das mulheres 
rurais e, sobretudo, as de assentamentos e um pouco sobre as violências que sofrem, 
principalmente as simbólicas. O objetivo geral dessa pesquisa é compreender a violência 
simbólica sofrida pelas mulheres rurais de assentamentos de Reforma Agrária no Estado de 
Goiás, sob as influências do patriarcado e do ideal de agroecologia, diante da garantia/previsão 
constitucional de igualdade entre homens e mulheres. Como objetivos específicos, pretende-
se:a) Fazer uma revisão teórica sobre a colonização do Brasil, com enfoque do patriarcado até 
as lutas feministas.b) Descrever, a partir de uma pesquisa de campo, acerca das vivências de 
mulheres rurais de assentamentos de Reforma Agrária no Estado de Goiás, com ênfase no 
direito constitucional à igualdade.c) Estudar a violência simbólica, na perspectiva de Pierre 
Bordieu, com foco nas mulheres do campo.d) Descrever os elementos de sustentação para a 
construção de um novo paradigma sobre a concretização de direitos para as mulheres rurais sob 
o prisma da agroecologia.         Atualmente, o problema da violência doméstica é conversado 
em vários círculos, da mídia de massa à escola primária, que frequentemente se esquece que 
hooks, bell. O feminismo é para todo mundo: Políticas arrebatadoras. A Violência Patriarcal 
em casa é baseada na crença de que é aceitável que um indivíduo mais poderoso controle outros 
por meio de várias formas de força coercitiva. Essa definição estendida de violência doméstica 
inclui violência de homens contra mulheres, a violência em relacionamentos de pessoas entre o 
mesmo sexo e a violência de adultos contra criança. O tipo de pesquisa a ser desenvolvida é a 
pesquisa (quantitativa, qualitativa, enfoque misto), universo e amostra, tipo de amostra. 
Categorias de análise, variáveis e indicadores; procedimentos (pesquisa bibliográfica, 
documental, empírica, levantamento, estudo de caso, pesquisa expost-facto, pesquisa-ação, 
pesquisa participante, etnografia, etc.), instrumentos e técnicas de coleta (observação 
participante, entrevista, grupo focal, questionários/formulários, amostras, testagem, etc.). Por 
muito tempo, o termo violência doméstica tem sido usado como um termo “suave”, que sugere 
emergir e um contexto íntimo é privado de alguma maneira, menos ameaçador, menos brutal, 
do que a violência que acontece fora do lar. Quanto aos resultados da pesquisa. Está em 
construção. Isso não procede, já que mais mulheres são espancadas e assassinadas em casa do 
que fora de casa. Além disso, a maioria das pessoas tende a enxergar violência doméstica entre 
adultos como algo separado e diferente da violência contra criança 
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A APLICABILIDADE DA LEI Nº 10.267/2001 COMO FERRAMENTA DO 
ORDENAMENTO TERRITORIAL 
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Girolamo Domenico Treccani4 
  

Resumo: O artigo pretende examinar os reflexos da Lei 10.267/2001 e sua aplicabilidade na 
dicotomia entre o direito público e privado do cadastro imobiliário rural para fins do 
cumprimento da função social da propriedade. A premissa adotada é que os registros públicos 
se correlacionam com a Lei n.10.267/2001, ao alterar a Lei n.5.868/1972, bem como o § 3º do 
art.  176 da Lei n.6.015/1973 que, além de criar o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais – CNIR, 
instituiu a obrigatoriedade de georreferenciar os imóveis meio do sistema GPS/NAVSTAR e 
efetuar o registro das matrículas em todas as comarcas ou circunscrições em que se localizam, 
reduzindo os eventuais litígios judiciais relacionados às demarcações. O resumo indica que a 
evolução do cadastro imobiliário rural nos últimos 50 anos aponta diversas indagações jurídicas 
que mostram como são insuficientes para implementação dos direitos fundamentais 
relacionados a propriedade e a observância do uso adequado do art. 186 da Constituição Federal 
de 1988. Questiona-se se é possível prover segurança jurídica da propriedade com cadastro 
imobiliário rural de caráter multifinalitário, pois até o momento não houve o cumprimento da 
obrigação legal. O segundo aspecto da pesquisa é apresentar as dificuldades da aplicação dos 
princípios de direito registral como: publicidade, autenticidade, unicidade da matrícula, 
segurança e eficácia e ao mesmo tempo “de presunção jure et de jure” do teor constante dos 
dados arquivados nos diversos cartórios situados no país (fólio real ou pessoal). O referencial 
teórico da pesquisa perpassa pelos sistemas de registro da propriedade imobiliária e as 
modalidades cadastrais através da pesquisa bibliográfica e documental de Barbosa (2006); 
Treccani (2017); Pereira (2018). O método hipotético-dedutivo será utilizado na pesquisa com 
suas respectivas interpretações doutrinárias refletindo em aportes de investigação de 
acontecimentos políticos, econômicos e sociais que promovem alterações jurídicas considerada 
a abrangência e ao mesmo tempo a conformação temporal dos institutos envolvidos na pesquisa, 
como o registro de imóveis, cadastro, direito à propriedade. 
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A INTEGRAÇÃO DE DADOS FUNDIÁRIOS: UM DESAFIO À REGULAÇÃO 
FUNDIÁRIA NA AMAZÔNIA 
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Girolamo Domenico Treccani 4 

 
Resumo: A ausência de gestão e a omissão do poder público sobre o patrimônio fundiário são 
fatores determinantes para a ocorrência da explosão da violência no campo, do desrespeito aos 
direitos humanos, do grande avanço do desmatamento ilegal e da grilagem de terras. 
Enfatizamos ainda a falta de controle por parte do Estado brasileiro sobre os destaques das 
terras do patrimônio público, juntamente com as políticas de integração de dados não 
coincidentes entre os órgãos fundiários e os cartórios de registro de imóveis. A fraude na 
titulação de terras é favorecida pela inexistência de um cadastro único e pela falta de articulação 
entre os diversos órgãos fundiários (federal, estadual e municipal) (TRECCANI, 2001), em que 
pesem os vinte anos da Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001, que criou o Cadastro Nacional 
de Imóveis Rurais – CNIR. Este Cadastro deveria ter como base comum as informações 
gerenciadas conjuntamente pelo INCRA, pela Secretaria da Receita Federal e deveria ser 
alimentado, inclusive, com as informações advindas dos órgãos estaduais de terra. Esta norma 
dispõe, também, sobre a obrigatoriedade dos serviços de registro de imóveis de todo o território 
Nacional encaminharem ao INCRA, mensalmente, as modificações ocorridas nas matrículas 
imobiliárias decorrentes de mudanças de titularidade, parcelamento, desmembramento, 
loteamento, remembramento, retificação de área, reserva legal e outras limitações e restrições 
de caráter ambiental, envolvendo os imóveis rurais, inclusive os destacados do patrimônio 
público (GALHARDO, 2021). Decorridos mais de vinte anos da edição da norma, ainda não 
existe um sistema em funcionamento que possibilite a troca das informações, em tempo real, 
entre os órgãos fundiários e os Cartórios. O trabalho buscará mostrar como esta falta de 
informação sistematizada contribui para a irregularidade fundiária e a grilagem de terras 
especialmente na Amazônia Legal e, dessa forma, vislumbrar uma possível responsabilidade 
pela omissão no repasse de informações entre os órgãos fundiários e os registradores 
(TRECCANI, 2001 e TRECCANI, Girolamo Domenico, BENATTI José Heder, MONTEIRO, 
Aianny Naiara Gomes, 2021). A metodologia utilizada será baseada na pesquisa bibliográfica, 
doutrinária e jurisprudencial, passando a ser uma pesquisa do tipo qualitativa, pois a 
investigação pretende registrar, descrever e interpretar os fatos.   
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A TEORIA DA TERRITORIALIDADE SOCIAL NA CONCRETIZAÇÃO DA BUSCA 
POR UM DEMOCRÁTICO ORDENAMENTO TERRITORIAL 
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Resumo: O trabalho objetiva repensar o modelo escolhido pelo Estado brasileiro para distribuir 
as terras públicas, ponderar que um ordenamento territorial mais justo deveria comportar todos 
os grupos sociais ou étnicos, especialmente as minorias que habitam a Amazônia. Para se chegar 
ao objetivo, nos apoiaremos na teoria da territorialidade social empregada por Paul Little 
(2004), que considera a conduta territorial como parte integral de todos os grupos humanos. O 
problema a ser superado através da teoria está enraizado no Estado brasileiro, principalmente 
no Estado do Pará, tendo em vista que o modelo adotado de acesso à terra e aos recursos naturais 
nunca foi inclusivo. O processo hegemônico de territorialização brasileira foi direcionado para 
o mercado capitalista, que provocou a desterritorialização de povos tradicionais. Essa escolha, 
foi determinante para se chegar a situação atual de caos fundiário na Amazônia, visto que não 
foi assegurada às populações locais o direito de acesso à terra e com ele aos recursos florestais, 
gerando na região diversos conflitos de cunho socioambiental (CPT 2021). A teoria da 
territorialidade é mais uma proposição de acesso à terra, tendo em vista que nem todos que 
empregam força de trabalho na terra têm a intenção de apropriá-la. Devemos, a partir desse 
raciocínio, pensar que a terra não pode ser vista como um bem especulativo, apenas 
considerando seu valor monetário, mas também a olhar na sua dimensão cultural, sua história, 
a maneira que as populações tradicionais a utilizam. Essa relação que visualiza a terra apenas 
como capital e ao mesmo tempo a trata como um mero objeto, reflete para qual grupo dominante 
as políticas públicas de distribuição de terras estão sendo direcionadas. Dessa forma, pode-se 
desde já concluir que, possivelmente, os Projetos de Lei 2633/2020 e 510/2021 que alteram a 
Lei n° 11.952, de 25 de junho de 2009, são mais um mecanismo de desterritorialização que o 
Estado brasileiro está criando. Os possíveis reflexos negativos para as populações tradicionais 
e pequenos proprietários rurais estão dispostos ao logo do seu texto que está revestido de uma 
pseudo política fundiária e de reforma agrária que se distancia cada vez mais de um 
ordenamento territorial democrático e que contribui para a grilagem de terras na Amazônia 
Brasileira. A metodologia utilizada envolveu a pesquisa bibliográfica, doutrinária e 
jurisprudencial, é uma pesquisa do tipo qualitativo-descritiva, pois a investigação pretende 
registrar, descrever e interpretar os fatos. 
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ESTADO DE DIREITO SUSTENTÁVEL? O PL N. 2.633/20 E A LEGITIMAÇÃO DA 
GRILAGEM NA AMAZÔNIA LEGAL 

 

Larissa Ferreira Porto1 

 

Resumo: O artigo debate a regularização fundiária de terras públicas e a grilagem, com foco 
na análise o Projeto de Lei n. 2.633/20, que dispõe sobre regularização fundiária de ocupações 
incidentes em terras públicas da União. O artigo analisa se o Projeto de Lei n. 2.633/20 favorece 
a grilagem de terras públicas, ou se auxilia no combate à apropriação ilegal. Para isso, adota 
como referencial teórico o conceito de Estado de Direito ambientalmente sustentado de José 
Joaquim Gomes Canotilho, em contraponto à noção de Estado de Direito ilegal, que promove 
a pilhagem, de Ugo Mattei e Laura Nader. O método utilizado na primeira parte do trabalho é 
bibliográfico não sistematizado e identifica o contexto atual do problema, expondo, de forma 
breve, a distribuição fundiária local e a atual fase do Programa Terra Legal. Na sequência, 
analisa, por meio do método histórico-comparativo e do estudo qualitativo, o impacto do PL n. 
2.633/20 no cenário local em relação ao avanço da grilagem de terras públicas, considerando 
como referência a política fundiária atualmente adotada. Como resultados do estudo, identifica 
parâmetros que demonstrem a efetividade ou ineficácia das mudanças propostas pelo PL n. 
2.633/20, de modo a concluir se a norma está alinhada com o propósito do Estado de Direito 
ambientalmente sustentado, ou, ao contrário, alinha-se a pilhagem ilegal dos bens e recursos do 
país. A importância do tema reside no fato de que a grilagem é um entrave presente na Região 
Norte há anos e que, embora a política relativa a questão já tenha sido modificada por diversas 
vezes, parece ainda não ter solucionado o problema.  
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Resumo: A grilagem de terras públicas é uma prática que tem se manifestado em diferentes 
formas no Brasil. No Pará, foi propiciada pela grande extensão territorial do Estado, pela 
ausência de controle e sistematização dos diversos títulos expedidos pelos órgãos fundiários e 
de um cadastro confiável. Grande parte foi operada em cartórios imobiliários responsáveis pelos 
registros de imóveis rurais. Considerando a atuação dos serviços de registro de imóveis no ciclo 
da grilagem de terras públicas, pretende-se responder ao questionamento: quais mecanismos de 
análise podem ser utilizados para identificar irregularidades nos atos registrais? Os trabalhos 
desenvolvidos pela Clínica de Direitos Humanos da Amazônia (CIDHA), da Universidade 
Federal do Pará (UFPA), serão elencados, partindo-se do pressuposto de que podem auxiliar no 
combate à grilagem. Para tanto, delimitaram-se três objetivos de estudo: identificar como se 
originou o combate à grilagem no Pará; analisar os Provimentos do Tribunal de Justiça que 
abordam a temática, com destaque aos Provimentos 13/2006,02/2010-CJCI e 4/2021-
CJCI/CJRMB e descrever o trabalho realizado pela CIDHA/UFPA no levantamento e análise 
das matrículas bloqueadas, canceladas, requalificadas e desbloqueadas, sistematizadas a partir 
das informações fornecidas pela Comissão Permanente de Monitoramento, Estudo e 
Assessoramento das Questões Ligadas à Grilagem. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que 
utiliza o método de procedimento bibliográfico e documental. Utiliza-se como referencial 
teórico Benatti, Santos e Gama (2006), Treccani (2008), Barreto et al. (2008) e Brasil (2010). 
Espera-se construir um diagnóstico fundiário-registral sobre a grilagem de terras no Pará com 
a identificação dos principais desafios e entraves a partir da sistematização das informações de 
registros imobiliários. Conclui-se que com esta análise é possível fornecer caminhos para 
fortalecer o combate à grilagem.  
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O COMBATE À GRILAGEM NO PARÁ E OS LIMITES AO REGISTRO 
IMOBILIÁRIO: UMA REVISÃO DOS PRINCÍPIOS REGISTRAIS A PARTIR DA 
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Resumo: O artigo pretende examinar a limitação ao registro de títulos de domínio com áreas 
superiores a 2.500 hectares, expedidos em momento anterior à promulgação da Constituição de 
1988, imposta pela Corregedoria de Justiça Paraense. Este estudo parte de dois pressupostos: 
1) a propriedade possui origem pública e cabe ao particular comprovar o seu regular 
destacamento do patrimônio público (TRECCANI, 2006); 2) os princípios registrais devem ser 
interpretados sob a influência do direito público, administrativo e constitucional (SALLES, 
2012). Entende-se que o princípio da especialidade objetiva deve permitir a identificação da 
localização do imóvel e espelhar sua real configuração; para isso, no caso de imóveis rurais, 
sua aplicação exige a descrição georreferenciada do bem, nos termos da Lei nº 10.267/2001, 
bem como a inserção dos dados cadastrais fundiários e ambientais, de maneira a permitir ao 
registro publicizar informações relativas ao solo e os recursos artificiais e naturais que o 
compreendem. O problema de pesquisa a ser enfrentado será o seguinte: Em que medida as 
limitações impostas pela Corregedoria de Justiça paraense violam o ato jurídico perfeito e o 
direito de propriedade? A hipótese levantada é: não há violação a direitos fundamentais, a 
propriedade é um direito que nasce de uma origem pública, não mais incondicionado, e que, 
para seu regular exercício, cabe ao particular comprovar sua regularidade, portanto o acesso ao 
registro imobiliário deve ser antecedido do regular cadastro fundiário, ambiental e do 
atendimento ao princípio da especialidade objetiva. Para responder o problema de pesquisa será 
empregado o método hipotético-dedutivo. O objetivo geral é compreender as exigências 
impostas pela Corregedoria de Justiça paraense através das ferramentas postas como os 
Provimentos e o Código de normas, a partir da necessidade de revigorar o entendimento acerca 
dos princípios registrais sob as fontes do Direito contemporâneo, em especial, a Lei 
10.267/2001. Objetivos específicos: 1) descrever a origem da propriedade privada no Brasil; 2) 
explicar as limitações impostas aos oficiais de registro pelos Provimentos da Corregedoria 
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paraense; 3) identificar a relação entre o princípio da espacialidade e a Lei 10.267/2001 
(georreferenciamento). As técnicas de pesquisa a serem utilizadas serão a legislativa, 
bibliográfica e jurisprudencial. 
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Resumo: A grilagem de terras, termo usado para definir terras apropriadas e registradas 
ilegalmente, no decorrer dos anos adotou procedimentos cada vez mais sofisticados para sua 
efetivação, ultrapassando o conhecido método dos “grilos na gaveta”. Adota-se técnicas e 
conhecimentos específicos diversificados dentro de redes solidárias formadas por indivíduos da 
esfera pública e privada, que unidos por interesses especulativos econômicos, se valem de 
outros crimes – corrupção, lavagem de dinheiro, fraudes cartorárias e ameaças - para a sua 
efetivação, instaurando-se um verdadeiro caos na estrutura agrária de várias regiões do país. O 
caso concreto apresentado na pesquisa ilustra muito bem a aplicação dessas múltiplas técnicas 
de grilagem, porém envolvendo terras particulares, mas que estão centenariamente ocupadas 
por uma posse étnica. Trata-se do imóvel denominado Fazenda Bonito, inserido no território 
Kalunga, uma das áreas de cerrado nativo mais preservado do país, de solo riquíssimo em 
minérios e de elevada taxa de nascentes por quilômetro quadrado, e que já foi reconhecido por 
Lei Estadual como Sítio Histórico e Patrimônio Cultural. O objetivo central da pesquisa é 
demonstrar que o crime de grilagem não faz referência apenas à apropriação indevida de terras, 
mas à apropriação indevida do patrimônio ambiental – grilagem verde do Cerrado – e do 
patrimônio cultural brasileiro. Sob a perspectiva interdisciplinar do Direito Agrário este 
trabalho procura analisar a problemática sob o prisma antropológico, adotando como referencial 
teórico a Teoria da Etnicidade, Grupos Étnicos e suas Fronteiras, de Philippe Poutignat e 
Fredrick Barth respectivamente, através do qual se identifica a grilagem como uma das práticas 
que promovem o extermínio de povos, de histórias e de espacialidades, através da violência e 
o colonialismo implícitos na dominação e apropriação indevida de terras coletivas ocupadas 
por povos tradicionais. O imóvel Bonito foi destacado do patrimônio público em 2015 na Ação 
Discriminatória de Cavalcante-Go, considerando-se na sentença uma área de 4 léguas (3.600 
alqueires) que decorrem de 02 (dois) registros paroquiais datados de 1858. Por sua vez, a 
escritura pública demarcatória apresenta uma área de 5.433 alqueires. Todavia, os registros 
cartoriais existentes demonstram um verdadeiro milagre de multiplicação de terras na região 
aludida, já que as transcrições, matrículas (com sobreposições e duplicações) e outros títulos 
irregulares registrados envolvem uma área total que ultrapassa 100 mil alqueires. O processo 
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de grilagem aparentemente inicia-se com o primeiro ato registral do imóvel – transcrição 2636 
- e a partir daí vários mecanismos foram utilizados para multiplicar a área de maneira 
desenfreada, obstado apenas em de 2014 através de ordem judicial suspendendo-se qualquer 
ato registral às margens dos títulos cartorários existentes. Contudo, os reflexos permanecem, já 
que o Imóvel Bonito atualmente conta com cerca de 64 transcrições e 84 matrículas 
juridicamente válidos, porém com várias inconsistências e incertezas quanto à dominialidade 
dos imóveis e do tamanho real do imóvel, refletindo um cenário de verdadeiro caos fundiário 
dentro do SHPCK, e que foi utilizado como justificativa para a paralisação de vários 
procedimentos administrativos para titulação definitiva de grande parte do território Kalunga. 
A metodologia adotada é a pesquisa quali-quantitativa, adotando-se várias estratégias de 
pesquisa visando a complementação dos métodos. A pesquisa quantitativa se deu através do 
levantamento de dados em registros cartoriais, processos administrativos e judiciais para revelar 
empiricamente o caos fundiário envolvendo o imóvel Bonito. A pesquisa qualitativa adotou o 
método de investigação jurídico-compreensivo, adotando-se o como procedimento 
metodológico a revisão bibliográfica. Do estudo, restará demonstrado que, a proteção do 
patrimônio cultural e ambiental brasileiro, através do reconhecimento constitucional da 
propriedade definitiva das terras ocupadas pelos Kalunga, insculpida no Artigo 68 da ADCT da 
CF/88, não pode ser esvaziado de sentido no interminável processo de regularização fundiária 
de significante parte do território em virtude dos imbróglios jurídicos oriundos do processo de 
grilagem, sob o risco de degradação e aniquilamento de um rico patrimônio cultural e ambiental 
brasileiro.  
 

Palavras-chave: Teoria da Etnicidade. Grilagem de Terras. Colonialismo. Quilombos. 
Patrimônio Cultural. 
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PROJETO DE LEI 2633/2021 E A GRILAGEM DE TERRAS NO BRASIL: A 
EXPROPRIAÇÃO DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

 

Geovana Maria Ribeiro1  
Leandro Campêlo de Moraes2 

 
Resumo: O presente artigo visa analisar a situação jurídica constitucional da Medida Provisória 
910/2019, e dos Projetos de Lei 2633/2021, de iniciativa da Câmara dos Deputados e, 510/2021 
de iniciativa do Senado Federal, os quais legitimam a grilagem de terras no Brasil e suas 
devastadoras consequências. A pesquisa possui como ponto de partida a análise das alterações 
das legislações vigentes, bem como da lei 11.952/2009, que dispõe sobre a regularização 
fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União, no âmbito da 
Amazônia Legal, demonstrando a grande escalada jurídico-político-econômica na expropriação 
dos povos e comunidades tradicionais no território brasileiro. A problemática resta evidenciada 
nos dados obtidos pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará, 
em parceria com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que apontam que, 
aproximadamente 50 milhões de hectares das florestas públicas não têm seus proprietários 
definidos e, que 23% deste território já foi tomado por grileiros. Em 2021 o Senado Federal 
propôs Projeto de Lei estabelecendo critérios para a regularização dos terrenos agrícolas 
brasileiros. O PL 510/2021, conhecido como PL da grilagem, deriva da Medida Provisória 
910/19, também apelidada de MP da grilagem e visa alterar a lei 11.952/2009. A ementa do 
referido projeto já diz a que veio, demonstrando enorme retrocesso da República Federativa do 
Brasil no que tange à questão agrária, ao buscar legitimar, dentre outras ilegalidades, a anistia 
ao crime de invasão, o incentivo a invasão das terras e o desmatamento ilegal. Nota-se de forma 
bastante cristalina o intuito de perpetuação de uma hegemonia ideológica, política e social de 
raízes feudais, fechando os olhos para o que há de ser o futuro de seu próprio povo. A pesquisa 
será desenvolvida a partir de revisão literária, por meio de pesquisa qualitativa e descritiva, 
partindo do método dedutivo, analisando as consequências jurídicas, políticas, e sociais que os 
projetos de leis representam. A pesquisa tem por referencial teórico a doutrina da ecologia de 
saberes de Boaventura de Sousa Santos, a Convenção 169 da Organização Internacional do 
Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais e a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
de Povos e Comunidades Tradicionais, documentos inspiradores de práticas 
contrahegemônicas, necessárias diante da opressão perpetrada pelo Projeto de Lei da grilagem, 
representativo dos poderes políticos e sociais envolvidos na questão. Como resultados 
esperados a pesquisa aponta para a urgente necessidade de se pensar, praticar, divulgar e 
instituir práticas contrahegemônicas, no sentido de reconhecimento dos direitos dos povos e 
comunidades tradicionais, especialmente seu direito à terra, com suas distintas percepções de 
territorialidade. 
 
Palavras-chave: PL da grilagem. Regularização de terrenos agrícolas. Questão agrária. Povos 
e comunidades tradicionais. 
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DO GOVERNO DA ÁGUA: RECURSOS HÍDRICOS E A VIOLAÇÃO DE DIREITOS 
NA AMAZÔNIA BRASILEIRA  

 

                   Erika de Sousa1 
                                   Bruna dos Santos Trindade2 

 
Resumo: A presente pesquisa busca visibilizar e problematizar os conflitos socioambientais 
resultantes da pressão exercida pelo avanço da mineração em territórios indígenas no Estado 
do Pará a partir das Ações Civis Públicas nº 0002383-85.2012.4.01.3905; 1000305-
06.2018.4.01.3901 de autoria do Ministério Público Federal, em face do povo Xikrin do Cateté 
e Kayapó. Nelas, encontram-se diversos impactos como doenças de veiculação hídrica, 
intoxicação alimentar, estrangulamento territorial, afugentamento da fauna, desmatamento 
ilegal, incêndio criminoso, entre outros diretamente causados pelas atividades dos 
empreendimentos Mineração Onça Puma, S11D, Salobo Metais, Igarapé Bahia e Projeto 
Alemão, entre outros, da Vale S/A aos povos indígenas Xikrin do Cateté, na Amazônia 
brasileira. Desse universo de empreendimentos, instalados na Bacia Hidrográfica do Rio 
Itacaiúnas (BHRI), mobilizamos categorias teóricas e metodológicas, numa atitude 
genealógica, visando tensionar as estratégias de governamentalidade nas imposições dos usos 
dos recursos hídricos praticados pelos empreendimentos Mineração Onça Puma e Salobo 
Metais, e as resistências que envolvem os corpos indígenas nesse processo. Povos, cujos saberes 
têm sido subalternizados e subjugados desde de que a colonização imbricada aos seus projetos 
globais de desenvolvimento adentrara os seus territórios. Essa problematização mobiliza 
fundamentação teórica e analítica, principalmente em Michel Foucault e Walter D`Mignolo, e 
em outros estudiosos, bem como se apoia em legislações, normas, acordos e tratados em 
âmbitos nacional e internacional vigentes, fundamentais para se entender os desdobramentos 
dos impactos das atividades minerárias nos rios das terras indígenas e os acontecimentos 
vividos pelos sujeitos, cujos gritos de R-Existência, sistematicamente, por muito tempo vêm 
sendo silenciados e colocados às margens dos processos decisórios apoiados pelo capital 
minerário. Entende-se, portanto, à luz dos Direitos e Garantias Fundamentais determinadas na 
Constituição Federal de 1988, Direito à Autodeterminação disposta na Convenção nº 169, OIT 
e outros acordos assumidos perante às autoridades globais, esses conflitos como violadores de 
Direitos Fundamentais.  
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GARIMPO ILEGAL E POVOS INDÍGENAS: APONTAMENTOS DA OMISSÃO 
ESTATAL 

Rachel Dantas Libois1 

Resumo: Nos últimos 36 anos a área de mineração no Brasil cresceu mais de 36%, isso equivale 
dizer que no período de 1985 a 2020 houve um salto de 31.000 hectares para 206.000 hectares. 
O destaque se dá na Amazônia que localiza 72,5% do total de hectares minerados, ou seja, a 
cada quatro hectares, três está na Amazônia.  Os grandes afetados foram as Unidades de 
Conservação, aumento de 301% do garimpo ilegal, e as Terras Indígenas em que houve um 
aumento de 495%. As maiores áreas de garimpo se dão nas Terras Indígenas Kayapó (7.602 
há), Munduruku (1.592ha) e Yanomami (414 há), nos Estados do Paraná, Amazonas e Roraima. 
No território Kayapó as problemáticas ligadas às atividades ilegais de garimpo se dão há mais 
de 40 anos, estes trazem outros problemas como desnutrição, piora na qualidade de vida, 
ameaças, alteração no ciclo da fauna, modificação no regime tradicional de ocupação do 
território. Neste território já se deram 14 operações visando combater o garimpo ilegal e a 
retirada de madeira, sendo a última de 2018. No caso do território Munduruku somente entre 
janeiro de 2019 e junho de 2021 houve um aumento de 363% da área degradada pelo garimpo. 
A Terra Indígena Yanomami vem sendo invadida por garimpeiros desde a segunda metade do 
século XX o que levou a uma diminuição populacional dos povos que habitam a TI, a última 
operação policial para contenção do garimpo no local foi em 2018. Neste contexto, o presente 
trabalho se propõe a analisar a situação do garimpo ilegal no Brasil, tendo em vista sua presença 
contínua como ameaça aos povos indígenas face a proteção constitucional dispensada aos povos 
indígenas. Visando responder a problemática, apresenta-se o histórico do garimpo no Brasil 
com enfoque nas terras indígenas, nas legislações relacionadas ao garimpo e aos povos 
indígenas para, por fim, apresentar a situação atual do garimpo em terras indígenas no Brasil. 
Tendo como metodologia o método hipotético-dedutivo, em que se parte da hipótese de 
desrespeito e esvaziamento da norma constitucional de proteção aos povos indígenas. Utiliza-
se como marco teórico o professor Carlos Frederico Marés Souza Filho, sem prejuízo de demais 
autores. Como resultado preliminar aponta-se para o esvaziamento dos mecanismos de proteção 
infraconstitucionais, como órgãos de fiscalização e controle, a ponto de verificar uma imensa 
omissão estatal quanto à situação narrada.  
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O PROJETO VOLTA GRANDE DO XINGU DE EXTRAÇÃO MINERAL DA 

CANADENSE BELO SUN:  ANÁLISE TEÓRICA DAS INTERAÇÕES ENTRE 

ESTADO REGULADOR E MERCADO NEOLIBERAL. 

 

Herena Neves Maués Corrêa de Melo1 

Resumo: A partir do estudo de caso do Projeto Volta Grande, da Canadense Belo Sun, minning 
corp., projeto de extração de ouro localizado na Volta Grande do Xingu, município de Senador 
José Porfírio, Pará, onde a empresa junto ao INCRA almeja desafetar parte do P.A Ressaca para 
ampliar suas atividades, bem como insiste em licenciamento ambiental, juridicamente 
inadequado, no qual ignora a presença de Terras Indígenas, diretamente afetadas espacialmente 
e culturalmente, considerando a distância de 10km dos Arara e Ituna Itatá e a 1,2 Km da margem 
do Rio Xingu, na parte da vazão reduzida do rio, com efeitos sinérgicos derivados Hidrelétrica 
de Belo Monte. Pretende-se responder a seguinte  pergunta de pesquisa: Qual o papel do Estado 
regulador na estruturação do neoliberalismo de mercado?  A partir da metodologia de pesquisa 
qualitativa, exploratória e bibliográfica, revisitou-se a possibilidade da construção da 
epistemologia para a leitura da atuação do Estado, enquanto assegurador jurídico, intrincada ao 
mercado neoliberal. Em sede de objetivo geral, propõe-se analisar a teoria do Estado enquanto 
detentor do poder da violência física e simbólica proposta por Pierre Bourdieu (2014), como 
explicação ao entrelaçamento do Estado e do Projeto Volta Grande da Belo Sun Minning Corp. 
na interpretação de sistemas jurídicos protetivos voltados ao grande capital. Em sede de 
resultados principais, verifica-se que o Estado não é um participante/interessado externo na 
economia preponderante de matriz neoliberal, mas ocupa uma nova posição, inclusive com 
verificação da redução de soberania, a de garante do sistema econômico que avança 
reafirmando-se para grande parte das sociedades como única forma de se produzir economias, 
culturas e vidas. Invisibilizando direitos, inclusive fundiários como os estruturados na política 
fundiária vigente, fomentando o racismo e perpetrando práticas coloniais, funcionais ao que 
almeja o grande capital. Ocorre, que essas percepções, atestam efeitos práticos em termos 
fundiários, agrários, de saúde e de vida as comunidades tradicionais do Projeto de 
Assentamento Ressaca, provocando deslocamentos forçados e morte de pessoas, identificando 
sob o contexto empírico o conceito de Necropolítica de Achille Mbembe (2016). 
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O RESGATE DA DEMOCRACIA AMBIENTAL BRASILEIRA COMO 
INSTRUMENTO DE DEFESA DOS DIREITOS TERRITORIAIS FRENTE AOS 

IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS ORIUNDOS DA MINERAÇÃO 
 

Olinda Magno Pinheiro1 

 

RESUMO: O presente estudo objetiva analisar sob o prisma do exercício da democracia 
ambiental, a importância do debate sobre o necessário resgate e fortalecimento dos instrumentos 
ligados ao exercício da democracia ambiental, como: o direito de acesso à informação e a 
participação nos processos de tomada de decisão ambiental, diante dos constantes ataques 
praticados contra estes mecanismos, que podem fragilizar espaços de debate e defesa das 
populações atingidas em seus territórios, conforme evidencia-se concorrentemente, a estes 
eventos, as constantes tentativas e flexibilizações de normas, a exemplo das referentes: ao 
licenciamento ambiental (PL.3.729/2004), denúncia à Convenção 169/OIT (PDL nº 177/2021), 
avanço da mineração em terras indígenas (PL. 191, PL. 2751), alterações e extinções de 
conselhos representativos na esfera ambiental, entre outros obstáculos. Esta problemática 
apresentada é oportuna para o debate, pois, trata sobre as feições da democracia ambiental 
vivenciadas na atualidade democrática brasileira, trazendo para a discussão vários marcos legais 
e institucionais que devem ser sustentáculos para  uma gestão democrática, transparente e 
participativa aos cidadãos, no que se refere aos direitos socioambientais, seja na cidade ou no 
campo, e do contrário, tem reverberado em alvo de constantes atentados a democracia 
ambiental, que encontra-se, amparada em documentos internacionais, além da legislação 
infraconstitucional, a exemplo das (Leis nº 6.938/1981, Lei nº 10.650/2003, Lei nº 12.527/2011, 
Decreto nº 8.777/2016) e constitucionalmente, conforme dispõe os artigos. 5º, incisos XIV, 
XXXIII, art. 225 da CRFB/88. Tais investidas a democracia ambiental e a direitos conquistados 
em defesa dos direitos territoriais e de acesso ambiental, cujo Acordo celebrado pelo Estado 
Brasileiro em 2018, até a presente data não foi ratificado, que trata-se do (Acordo de 
Escazú/2018). Estas condutas por parte do Estado, contribuem e tornam-se uma porta aberta 
para a violação de direitos das populações tradicionais e grupos vulneráveis, frente à proteção 
de seus territórios, principalmente, diante das reincidentes investidas do grande capital 
minerário nestas localidades, suscitando o aparecimento dos conflitos socioambientais. Dessa 
forma, foram traçadas considerações teóricas através da pesquisa bibliográfica e documental 
que reafirmam a coerência  do diálogo das fontes de direito interno e internacional para defesa 
da democracia ambiental e dos direitos territoriais das populações ameaçadas. Fazendo uso do 
método dedutivo, pode-se concluir, pela defesa destes mecanismos de participação ambiental, 
como instrumentos legítimos para o exercício pelos cidadãos, da democracia ambiental e dos 
direitos humanos relacionados ao meio ambiente, seja no campo ou na cidade, além de 
imprimirem formas de resistência diante dos conflitos socioambientais e do avanço do 
neoextrativismo depredatório da natureza e dos modos de vida das populações atingidas. 
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OS CONTRAFEITIÇOS DOS XAMÃS: ASPECTOS CULTURAIS E ESPIRITUAIS 
DOS DIREITOS INDÍGENAS DIANTE DA MONETARIZAÇÃO DA TERRA 

 

Pedro Henrique Correa Guimarães1 

 

Resumo: 

Isabelle Stengers, filósofa e historiadora belga, publicou a poucos anos um obra intitulada 
“Tempo de Catástrofes”. Nesse trabalho, que tão bem rotula nossa época, a autora chama a atual 
fase do capitalismo de feitiço. Ela emprega esse termo, porquanto na sua visão a hegemonia do 
capitalismo não pode ser explicada apenas em termos econômicos ou ideológicos, ele é uma 
expansão que atinge a espiritualidade e cultura dos povos. Para situar um contraponto 
anticolonial a este feitiço capitalista, utilizamos dos autores indígenas Davi Kopenawa 
Yanomami e Kaká Werá Jacupé, que nas obras, respectivamente, “A queda do céu” e “O trovão 
e o vento” abordam o pensamento indígena e a possibilidade que o xamanismo tem que forjar 
‘outras naturezas’ (como emprega o etnólogo Philippe Descola) e outras culturas e de opor-se 
ao que Kopenawa chama de “feitiço da mercadoria”. O xamanismo é assim um dos aspectos 
culturais e espirituais dos direitos indígenas, tutelados nos instrumentos normativos 
internacionais, como a Convenção 169 da OIT e a Declaração das Nações Unidas sobre Povos 
Indígenas, que será por nós utilizado ‘contrafeitiço’ à monetarização capitalista da terra. Esse 
termo (monetarização de terra) será por nós empregado num duplo sentido: a) como tentativa e 
movimento de expansão da fronteira da mineração sobre terras indígenas, que quer fazer a terra 
mera fonte de recursos minerais; b) como emergência da financeirização da terra a partir dos 
novos modelos econômicos agrários lançados a partir do final do século passado.  

 

Palavras-chave: direitos indígenas; xamanismo; mineração; financeirização da terra; literatura 
indígena. 
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PROJETO DE LEI 836/2021 E A RASTREABILIDADE DA COMERCIALIZAÇÃO 
DO OURO: A NOVA EXIGÊNCIA DOS LASTROS MINERÁRIO E AMBIENTAL 

 
Alysson Maia Fontenele1 

Marcelo Budal Cabral2 
 
Resumo: O Projeto de Lei (PL) 836/2021 objetiva estabelecer parâmetros e criar condições à 
comercialização do ouro, a exemplo da exigência (comprovação) de lastro minerário e de lastro 
ambiental. O referido PL ainda veda a comercialização de ouro oriundo de terras indígenas. O 
objetivo dos lastros minerário e ambiental é evitar a comercialização ilegal do outro, que hoje, 
consoante afirma a justificação do PL, entra no mercado através de sua venda para as 
Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (DTVMs), que não se preocupam com sua 
origem. A justificativa do PL também registra que a falta de controle fomenta um mercado 
bilionário de comercialização ilegal do ouro, extraído principalmente de terras indígenas e 
unidades de conservação da Amazônia. Embora a mineração em si já cause grande impacto ao 
meio ambiente, vale destacar que uma mineração ilegal é ainda mais grave, pela ausência de 
licenciamento ambiental e de condicionantes ecológicos (medidas preventivas, mitigadoras ou 
compensatórios, e, evidentemente, sem recuperação da área degradada), ou ainda realizada em 
lugares que seria vedada (a exemplo das unidades de conservação de proteção integral). Sendo 
o meio ambiente interesse de todos (difuso), isso por si só já justificaria a exigência de lastro 
minerário e de lastro ambiental, mas há também a violação, como indica a justificativa do PL, 
do direito dos povos indígenas, profundamente afetados pela mineração ilegal, prejudicando a 
saúde, a territorialidade e a vida cultural desses povos. Nesse contexto, indaga-se: a exigência 
de lastro minerário e de lastro ambiental aparece com um instrumento relevante de prevenção 
à mineração ilegal e de defesa da Natureza e dos povos indígenas? A hipótese é positiva. É 
certo que uma lei possui limites (a normatividade é contrafactual), e outras formas de violar as 
leis podem existir. Entretanto, a exigência de comprovação da origem do ouro revela-se como 
um grande aliado dos povos indígenas e da Natureza, fechando (uma pretensão normativa, 
evidentemente) alguns espaços que hoje a mineração ilegal consegue operar. O objetivo, 
portanto, é investigar se a exigência de lastros minerário e ambiental poderiam contribuir com 
a proteção da Natureza e dos povos indígenas, fortalecendo a vedação à mineração ilegal. A 
pesquisa é bibliográfica e jurisprudencial. O método é o hipotético-dedutivo, e a abordagem é 
hermenêutica (filosófica e jurídica), em diálogo com o Direito Ecológico (ou direitos da 
Natureza). Portanto, a respeito do referencial teórico, há diversos marcos. Para a proteção dos 
povos indígenas e proteção da Natureza, observar-se-á a jurisprudência da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos. A parte interpretativa/compreensiva, move-se a partir da hermenêutica 
filosófica de Hans-Georg Gadamer, cujo objetivo é compreender a constitucionalidade do Projeto de 
Lei 836/2021, seu contexto de aplicação em diálogo com a já mencionada jurisprudência da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos. O que se espera com a pesquisa é contribuir com o 
debate crítico a respeito do problema da mineração ilegal e acerca do Projeto de Lei 836/2021, 
e apresentar, ao final, uma construção interpretativa sobre os lastros minerário e ambiental e 
sobre a rastreabilidade da comercialização do ouro. 
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